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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001421-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MOISES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

DEBORA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) consignar que o endereço para citação 

apresentado na Petição de Id 12572392 é o mesmo da Diligência Negativa 

sob Id 12404685, datada de 22/02/2018, fato que pode ter passado 

despercebido; II) acaso correto esteja, intimar a Parte Exequente para que 

recolha as custas de distribuição de Carta Precatória, mediante emissão 

de Guia disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

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

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71275 Nr: 4246-89.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebonato & Rebonato Ltda, Marlene Rebonato, 

Neri Rebonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito do requerente, razão porque HOMOLOGO a 

desistência da ação proposta por Banco Bradesco S.A., em face de 

Rebonato & Rebonato Ltda., Marlene Rebonato e Neri Reboneto, para que 

produzam os jurídicos e legais efeitos, nos moldes do artigo 200 do 

CPC/15.Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa (R$ 46.817,77), nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, 

todavia, havendo pluralidade de advogados, do valor total dos dez por 

cento (10%) fixado de honorários advocatícios, fixo em setenta por cento 

(70%) em favor de Renato D. D. Nery, uma vez sua participação 

majoritária no feito, enquanto que, trinta por cento (30%), ficará em favor 

dos causídicos Renato Chagas Correa da Silva e Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

CPC/2015.EXPEÇA-SE requisição de pagamento, observando-se a 

Resolução 115 do CNJ.Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5701 Nr: 233-38.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orvent Cosméticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Roma Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Credor(a): Orvent Cosméticos Ltda, CNPJ: 

17331158000228

Valor das Custas Processuais:R$ 768,07 (setecentos e oito reais com 

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

81. Fica cientificada 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 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.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 4321-94.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laury Santos Tibola

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Ribeiro Furtado 

Blanco - OAB:13292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 1685-24.2012.811.0007

 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): GLEISSON MATIAS ALVES

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Gleisson Matias Alves, Cpf: 

81589891104, Rg: 980.681 SSP MT Filiação: Terezinha Matias Alves

Valor das Custas Processuais:R$ 510,34 (quinhentos e dez reais com 

trinta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 42. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 381,24 

(trezentos e oitenta e um reais com vinte e quatro centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais 

com dez centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 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 do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 
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ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 5214-51.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grande Hotel Coroados Ltda-ME, R.C. de 

Moraes, Romilto Corrêa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236/O, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9.510-MT, SANDRO 

MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000475-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. CAFE - CLIMATIZACAO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000475-08.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[ENRIQUECIMENTO ILÍCITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

IMPETRANTE: L. A. CAFE - CLIMATIZACAO - ME Parte Ré: IMPETRADO: 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

liminar ajuizado por L. A. CAFÉ – CLIMATIZAÇÃO – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, contra SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos qualificados. Em síntese, o impetrante alega que 

é pessoa jurídica de direito privado e que se dedica ao ramo de 

climatização, sendo que por diversas vezes prestou serviços ao Hospital 

Regional Albert Sabin de Alta Floresta-MT. Relata que desde novembro de 

2014, mesmo que tenha prestado devidamente o serviço contratado, não 

conseguiu receber, e toda vez que tentou obter informações sob o 

pagamento, foi respondido que devido a uma auditoria dos contratos não 

há previsões para quando o pagamento sairia. Assevera que em resposta 

a um e-mail encaminhado ao Setor Financeiro do Hospital Regional Albert 

Sabin, localizado na cidade de Alta Floresta-MT, foi informado de que a 

impetrada apenas programaria o pagamento com a apresentação de 

Certidões Negativas da Sefaz e Receita Federal. Por tal razão, em sede 

liminar, pugna pela concessão da ordem mandamental para que a 

autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir as certidões 

negativas da Sefaz e da Receita Federal, em relação ao contrato 

administrativo entabulado entre as partes. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos. Em despacho de Id. 11968674, foi postergada a 

análise do pedido de liminar e determinou que notifica-se a impetrada para 

prestar informações. O Estado de Mato Grosso ao Id. 12084755 

apresentou contestação. A impetrada prestou informações ao Id. 

12296717. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Como se sabe, o mandado de segurança é o 

remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que 

esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal 

ou abusivamente, 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 às funções que exerça, nos casos em 

que não seja amparado por “habeas corpus” e “habeas data” (art. 1º da 

Lei n. 12.016/90). Para a concessão da liminar em mandado de segurança 

deve aquele que a requer comprovar, mediante prova pré-constituída, a 

existência de fundamento relevante e que o ato impugnado poderá resultar 

na ineficácia da medida (art. 7º, III, da Lei 12.016/09). In casu, em sede 

liminar, vejo que a pretensão da impetrante não merece ser acolhida, pelos 

motivos a seguir. Requer a impetrante liminar para que a autoridade 

Impetrada se abstenha de exigir as certidões negativas expedidas pela 

Receita Federal e Sefaz, aduz que, obteve tal informação do Setor 

Financeiro do Hospital Regional de Alta Floresta-MT, argumentando 

descabimento na exigência de tais certidões. No que pese o pedido, o 

Decreto Estadual - MT n° 8.199/2006, estabelece que: “Art. 1º Os 

pagamentos relativos às aquisições de bens, contratações de serviços, 

locações de bens móveis e imóveis e indenizações referentes à serviços 

e/ou locações, serão efetuados mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: a) prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor; b) 

prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela 

Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor; c) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de 

Mato Grosso for solidário na obrigação. Parágrafo único. Excetuam-se às 

disponibilidades do caput as aquisições/contratações atendidas por 

pessoas físicas, independentemente do domicílio, sendo liquidadas e 

pagas a partir da apresentação dos documentos pessoais em plena 

validade e prova de cadastro junto ao INSS. (...).” Denoto, portanto, que 

não há ato arbitrário na conduta da Impetrada, haja vista ter informado ao 

Impetrante, os documentos necessários para este atingir seu objetivo, qual 

seja, receber os valores referentes aos serviços prestados. Ademais, em 

relação ao contrato firmado entre as partes, necessário consignar que a 

cláusula terceira (do pagamento), em seu § 2º, estabelece que quando 

houver irregularidade na emissão de documentos por parte da contratada, 

o pagamento será feito apenas após a regularização. A propósito, o TJMT 

em caso semelhante decidiu da seguinte forma: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE 

REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO 

DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - PREVISÃO 

CONTRATUAL – ARTIGO 55, XIII, NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 

1993 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - 

RECURSO PROVIDO. Inviável à concessão da liminar em mandado de 

segurança, para que a Administração Pública se abstenha de exigir a 

apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para 

pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado 

entre a empresa contratada e o ente público. (AI 47394/2016, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)”. 

Conquanto, a Lei n° 8.666/93, que regula o art. 37, inciso XXI, da CF/88, 

que trata das licitações e contratos envolvendo a administração pública, 

em seu art. 29, taxa a documentação imperativa para a comprovação da 

regularidade fiscal, sendo dever dos prestadores de serviços 

comprovarem sua regularização fiscal. Assim, inegável dizer que, como 

existe previsão legal para o procedimento do pagamento daqueles que 

prestam serviços ao ente público, para receber os valores, o prestador de 

serviços deve cumprir os requisitos estabelecidos por lei, não 

configurando-se qualquer tipo de lesão por exigência do ente a juntada de 

qualquer documentos pertinentes para sanar irregularidades. Portanto, 

presente a justificativa da negatória em efetuar o pagamento, consistente 

em exigir certidões que comprovem a regularidade fiscal da prestadora de 

serviços, já que a negativa consubstancia-se no Decreto 8.199/06. Ante o 

exposto, INDEFIRO a liminar. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei n° 12.016/2009). 

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

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001615-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (RÉU)

MARIA RITA FELIX DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1001615-14.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da audiência 

redesignada para o dia 04/06/2018, às 17h00min, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca, bem como acerca das providências da diligência 

do Oficial de Justiça junto à Comarca Deprecada (Carta Precatória Nº 

1000756-73.2018.8.11.0003, distribuída para a 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rondonópolis MT). Alta Floresta, 6 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002590-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1002590-36.2017.8.11.0007 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 da contestação apresentada, 

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, 6 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

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

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

autora para manifestação acerca da contestação, no prazo de quinze (15) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

autora para manifestação acerca da contestação, no prazo de quinze (15) 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE SIQUEIRA (EXECUTADO)

MEDALHA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDIELE CARLEIS DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

autora para manifestação acerca da certidão de ID. 9870009, no prazo de 

cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002369-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR APARECIDA BRAZIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

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

autora para manifestação acerca da contestação, no prazo de quinze (15) 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 149571 Nr: 704-19.2017.811.0007

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdAFL, MLMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos,

Designo audiência de instrução para o dia 08/05/2018, às 18 horas, 

devendo os envolvidos apresentarem rol de testemunhas em até 20 dias 

antes da solenidade (se desejarem), caso já não conste nos autos.

 Às providências para a solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 59873 Nr: 4410-25.2008.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, FFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gonçalves - OAB:OAB/PR 

38.291, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de demanda executória em que os envolvidos entabularam, 

extrajudicialmente, o acordo de fls. 111/113 e pediram a homologação, 

bem como a extinção do feito.

 Com vista dos autos, o MPE manifestou pela suspensão do processo até 

o cumprimento integral do parcelamento celebrado (fl.115).

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis, que as 

cláusulas da avença aparentam regularidade e que as partes foram 

devidamente representadas, HOMOLOGO a transação de fls. 111/113, 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do CPC, extingo o processo.

Atenta à manifestação ministerial, registro que a parte interessada, em 

caso de inadimplemento, poderá requerer o desarquivamento do feito em 

tela.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113421 Nr: 1955-77.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gabriela Tozi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Betina Marre Sawaris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B 

/ MT, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:8843/MT, Artur Denicoló - 

OAB:14.474 - E, Tatianni Correia Carnelocci Silva - OAB:17.364 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A grande utilidade do protesto de decisão judicial é dar amplo e público 

conhecimento do decidido, forçando o devedor ao adimplemento da 

obrigação.Importante assinalar que para lavratura do protesto, o credor 

deverá apresentar certidão de teor da decisão fornecida pela secretaria 

da vara, constando o nome e a qualificação do credor e do devedor, o 

número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário.Portanto, instrumento bastante oportuno para 

incentivar o devedor ao pagamento da dívida alimentar, mantendo seu 

nome longe dos cadastros negativos. Com tais considerações, decido:1 - 

Indefiro o pedido para nova atuação judicial em busca de ativos 

penhoráveis.2 – Determino que a secretaria providencie a certidão nos 

termos do art. 517, §2º do CPC, entregando-se para o exequente, em até 

três dias, nos moldes do art. 517, §1º. Conste no referido documento que 

se trata de demanda que tramita sob o pálio da gratuidade, razão pela qual 

deverá ser isento de custas. 3 - Considerando que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora em tentativas judiciais anteriores, 

nos termos do art. 921, III do CPC suspendo o processo pelo prazo de um 

ano sem incidir a prescrição, devendo o feito aguardar impulso da parte 

interessada, consistente na apresentação de ativos para constrição 

judicial. Encaminhe-se o feito ao arquivo, com as baixas inerentes. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135663 Nr: 720-07.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brunnath Transportes Ltda.-ME, Elson Nei dos Santos 

repr. Seu filho B. W. S.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Reis - 

OAB:51524/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assistência judiciária gratuita. Indeferimento pelo despacho agravado. 

Pessoa jurídica. Ausência de prova da impossibilidade financeira. Decisão 

mantida. É possível a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica 

apenas quando ficar demonstrado a impossibilidade de a empresa arcar 

com os encargos processuais. Inexistindo prova da incapacidade 

econômica, o benefício não pode ser concedido. Recurso não provido. 

(TJPR; Ag Instr 1715698-8; Maringá; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Hamilton Mussi Correa; Julg. 16/08/2017; DJPR 29/08/2017; Pág. 272).Com 

tais considerações, nos termos do art. 99, §2º do CPC, indefiro o pedido 

de gratuidade da justiça e concedo o lapso temporal de 15 dias para o 

pagamento do devido, sob pena de extinção.Decorrido o lapso temporal 

acima, certifique-se e retornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 55902 Nr: 445-39.2008.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMSN

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MENDES DE 

MENDONÇA AMO - OAB:OAB/SP 156.985, ROBERTO DE SOUZA 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP - 64.046

 Ante o exposto, excepcionalmente, limito a atuação deste executivo às 

sanções referentes à coerção patrimonial, ficando excluída a pena de 

prisão.Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de intimação do polo passivo 

para a quitação do débito existente, sob pena da cominação da pena de 

prisão.Por fim, DETERMINO a intimação do polo ativo para que em até 15 

dias requeira as medidas que julgar pertinente, sob pena de 

extinção.Decorrido o lapso temporal acima, conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 360-53.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda, 

Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos André Viana Coutinho - 

OAB:OAB/ DF 17423, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de pedido de cumprimento de sentença para execução 

da obrigação de pagar quantia, devidamente instruído com o cálculo da 

dívida.

É o relato do necessário. Decido.

 Verifico que já foi providenciada a retificação na distribuição para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do CPC, determino a intimação do executado para, 

em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de dez por 

cento e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não havendo o adimplemento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação.

Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à parte exequente para 

manifestação no lapso temporal de 10 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 99742 Nr: 1245-28.2012.811.0007

 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: Juraci Lopes de Azevedo

 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:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedentes os 

pedidos e extingo o processo, revogando a antecipação de 

tutela.Condeno o polo ativo ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Entretanto, 

em razão da gratuidade, suspendo a exigibilidade do pagamento. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134741 Nr: 183-11.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agapito Costa Mendes

 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: Procurador do INSS - OAB:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido 

e extingo o processo. Condeno o polo ativo ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa. Entretanto, em razão da gratuidade, suspendo a exigibilidade do 

pagamento.Visto todo o discorrido conforme o dispositivo acima, concluo o 

não preenchimento dos requisitos para o reestabelecimento do benefício 

requerido, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela antecipada.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 6356-66.2007.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSrE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAS DE SOUZA RONDON 

JUNIOR - OAB:3749/RO, Valnei Ferreira Gomes - OAB:3529/RO

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido tecido à fl. 119, RECONHEÇO a atual 

incompetência deste juízo e determino a remessa destes autos (cód. 

54403) e das execuções em apenso (códs. 54921 e 54404) para o juízo 

competente da comarca de Itajaí-SC. Prezando pela celeridade e economia 

processual, translade-se cópia desta decisão aos cadernos processuais 

acima mencionados.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 163445 Nr: 751-56.2018.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCAdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS, EdPMPdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que não há mais previsão de tramitação autônoma de 

procedimento cautelar, interpreto o requerimento como sendo de tutela 

antecipada requerida em carater antecedente.

 Diante disso, determino a intimação do polo ativo para, em 15 dias, 

complementar a inicial, a ajustando ao que dispõe o art. 303 do CPC.

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119879 Nr: 7393-84.2014.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Pontes Duarte - 

OAB:24042/O, Edina Aparecida Lopes - OAB:24339/O, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

 Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO 

IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63111 Nr: 2773-05.2009.811.0007

 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: Leandro Alarcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altemir Vizentin

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Nos termos do art. 26 da Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono 

os autos para o decurso de prazo de 15 dias, para manifestação das 

partes acerca do retorno da instância superior, o que após, serão 

encaminhados ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WANDERLEY LUIZ (TESTEMUNHA)

CLAUDIO SANTOS (TESTEMUNHA)

ROSÂNGELA (TESTEMUNHA)

MAURINA DE FÁTIMA GOMES (TESTEMUNHA)

Sargento Ferreira (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000344-04.2016.8.11.0007 

AUTOR: GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ, ANNE CAROLINE DOS SANTOS 

ZANCHETA DA CRUZ RÉU: JOAO SILVERIO DE CASTRO Vistos, Intime-se 

a testemunha arrolada, no endereço apontado à fl. 128, devendo constar 

no mandado as informações referentes ao horário em que poderá ser 

encontrada em sua residência . Às providências para a realização da 

solenidade, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

LUZIA AUGUSTA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000769-60.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUZIA AUGUSTA DE SOUZA, ANTONIO DE SOUZA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos, Por estar obstada a análise dos requisitos da petição 

inicial, intime-se o requerente Antônio de Souza para que em até 15 dias 

regularize sua a representação processual, por meio da juntada de 

procuração pública em favor de seu defensor, sob pena de extinção do 

feito (art. 76, §1º, I, CPC). Decorrido o aludido lapso temporal, 

certifique-se. Após, voltem-me conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000745-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TAVARES GALESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000745-03.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: MARIA TAVARES GALESKI Vistos, Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial em que o polo passivo não foi encontrado 

no endereço indicado na exordial, tendo o polo ativo pleiteado o arresto de 

valores por meio do sistema Bacenjud. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

jurisprudência dos tribunais pátrios entende que a realização de arresto 
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pelo sistema Bacenjud antes da citação é medida plausível que não ofende 

o contraditório e a ampla defesa. Vejamos: 89224441 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE 

CITAÇÃO. PESQUISA VIA BACENJUD E RENAJUD. ANTES DA CITAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS. EFETIVIDADE E 

CELERIDADE DO PROCESSO. 1. Conforme legislação vigente, a não 

localização do devedor enseja o arresto de tantos bens quanto bastem à 

satisfação da dívida, a ser realizada pelo Oficial de Justiça. 2. A 

autorização legal de realização de arresto na hipótese em que o devedor 

não foi encontrado inclui a possibilidade de se realizar pesquisa via 

BACENJUD e RENAJUD. 3. A pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, com 

intuito de encontrar ativos financeiros passíveis de constrição, antes da 

citação, não ofende o contraditório ou a ampla defesa dos executados. 

(TJMG; AGIN 1.0079.13.009984-3/001; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 

13/12/2017; DJEMG 18/12/2017). 68072218 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. 

BACENJUD. 1. Segundo entendimento deste Tribunal, o arresto de ativos 

existentes em contas bancárias e aplicações financeiras, antes da citação 

do executado, é admitido somente em casos excepcionalíssimos. Assim, a 

medida somente é cabível quando não encontrado o executado para se 

efetuar o ato citatório, sendo inviável, portanto, quando ainda não 

realizada ao menos a tentativa de citação do executado. (TRF 4ª R.; AG 

5064340-20.2017.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge 

Barth Tessler; Julg. 12/12/2017; DEJF 15/12/2017). Sobre o tema, o TJMT 

tem alterado seu entendimento no sentido de que é admitido também o 

arresto “online” quando ainda não operada a citação: 52272987 - 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXECUTADO NÃO 

CITADO. ARRESTO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. “1. O arresto executivo, 

também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 

do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução 

por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado 

para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é 

admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655 - 

A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua 

modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto 

será convertido em penhora (CPC, art. 654). (...) ” (REsp 1370687/MG, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/04/2013, DJe 15/08/2013). (TJMT; AI 166388/2015; Barra do Bugres; 

Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 23/08/2016; DJMT 

29/08/2016; Pág. 81). 52250088 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUTADA NÃO 

LOCALIZADA. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO DA EMPRESA NO 

ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTADO. ARRESTO 

“ON LINE”. POSSIBILIDADE. EXEGESSE DO ARTIGO 653, DO CPC. 

RECURSO PROVIDO. É possível a utilização do arresto na modalidade “on 

line” quando não encontrado os executados para citação. “... É admissível 

a medida agravo de instrumento 20140020135745agi cautelar para 

bloqueio de dinheiro via bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse 

sentido é a orientação firmada pela primeira seção, no julgamento do RESP 

1.184.765/pa, submetido ao regime de que trata o art. 543 - C do código de 

processo civil, em que ficou restabelecida a decisão do juízo singular, que, 

em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 

arresto prévio (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema bacenjud) dos 

valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (rel. Min. Luiz fux, dje 3.12.2010). 5. Recurso Especial 

parcialmente provido. (STJ. 2ª turma RESP 1240270/RS. Rel. Min. Mauro 

campbell marques. Dje 15/04/2011). ” (ai 10651/2015, des. João Ferreira 

filho, primeira Câmara Cível, julgado em 15/09/2015, publicado no dje 

21/09/2015). (TJMT; AI 95937/2015; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa 

Farias; Julg. 26/01/2016; DJMT 01/02/2016; Pág. 46). Em consonância com 

os entendimentos acima, entendo que a medida se molda à regra prevista 

no art. 830 do CPC. Com tais considerações, decido: 1 - Defiro o pedido de 

arresto por meio do sistema Bacenjud, até o valor de R$ 6.222,79. 2 - 

Após, intime-se o polo ativo para em 15 dias para impulsionar o feito. 3 - 

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000221-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SUZANA DA SILVA PACHIEGA (REQUERENTE)

GILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JESUS MARTINS OAB - 012.122.451-13 

(REPRESENTANTE)

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSO RIBEIRO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000221-69.2017.8.11.0007 Vistos. ACOLHO a 

manifestação sob o ID 9974023. INTIME-SE o inventariante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, 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. Após o prazo 

acima estabelecido, com ou sem o aporte do determinado,CERTIFIQUE-SE 

e façam-se os autos conclusos para as deliberações pendentes. 

Outrossim, EXPEÇA-SE nova intimação da União conforme indicado no Id 

10855822. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de abril de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000856-16.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 14.567,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Parcela Incontroversa]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME Parte Ré: RÉU: 

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue o depósito 

das custas processuais, tendo em vista a audiência de conciliação 

designada para o dia 26.04.2018 às 15:30, sob pena de cancelamento da 

distribuição da presente carta precatória, nos termos do art. 290 do CPC. 

Alta Floresta, MT, 02 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2655-63.2008.811.0007

 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: Sueli Aparecida Feitosa Garcia, Daniel Moreno Garcia, 

Diego Moreno Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton Moreno Garcia (Espólio)

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

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

advogado(a),Márcio Rode – OAB 9447, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver esta ação (conforme acima especificada), retirada desta 

Secretaria com carga rápida na data de 12/03/2018, sob as penas do art. 

234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68636 Nr: 1601-91.2010.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rachel Fernandes Alencastro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilwagner José do Amaral, Micheles Regina 

Dall Igna do Amaral, Fabricio Cardoso da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

1)Defiro o pedido suspensão de fl. 778. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada 

ou decurso do prazo constante no item “1”, com baixa no relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14228 Nr: 2145-94.2001.811.0007

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva, Vicente da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Ludovico Wellmann da Riva, Renate Anna 

Wellmann da Riva, Marilia da Riva Sousa Pinto, Vitória da Riva Carvalho, 

Edson de Carvalho - Espólio, Alexandre Henrique de Araujo, Ariosto da 

Riva Neto, Cristiana Bulhões da Riva, Cristine Wellmann da Riva Araújo, 

Karin Wellmann da Riva, Eduardo de Almeida, Cibele Sousa Pinto Cabral 

Fernandes, Anelise Wellmann da Riva, Sergio Canhos Passos, Monica 

Sousa Pinto

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:15285-MT

 Vistos. Defiro o pedido de fl. 371 e determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 12 (doze) meses. Certificado o decurso desse prazo, intimem-se 

os autores para manifestação sobre o prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de sua extinção. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138724 Nr: 2301-57.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Buriol Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105281 Nr: 494-07.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Buriol Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

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

OAB:3624/MT

 Vistos. Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130299 Nr: 5309-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO MENEGHETTI

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

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

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

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

OAB:13616/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 88/89. 

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

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

custas pendentes.

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140864 Nr: 3424-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Costa dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), à título de verba indenizatória 

do seguro obrigatório (DPVAT), acrescida de juros de mora, desde a 

citação inicial, no patamar de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir do efetivo prejuízo, ou seja, o acidente, em 05/04/2014.Em razão da 

sucumbência recíproca, condeno a Requerida ao pagamento de metade 

das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 5% (dez 

por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. 

Igualmente, condeno a Autora ao pagamento das mesmas verbas, 

suspensa sua exigibilidade, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade 
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de Justiça.Determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL quanto aos 

honorários periciais, conforme comprovante de depósito de fl. 136 e 

dados bancários de fl. 141.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) dias após o 

transito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença, 

ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163982 Nr: 1040-86.2018.811.0007

 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: Erika Dionizio Granemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Erika Dionizio Granemann 

em face da União – Fazenda Pública Nacional.

Alega que foi surpreendida com a intimação para se manifestar em 

incidente de fraude à execução fiscal, apresentado pelo ente público no 

bojo da Execução Fiscal sob o ID 46949.

Isto porque, adquiriu o imóvel urbano sob matrícula n.19.334 junto ao 

Cartório do RGI desta Comarca aos 22/02/2008, através da pertinente 

escritura pública (fls. 28/30), a qual foi devidamente registrada aos 

07/04/2008 (fl. 31). Ainda, que ao tempo da aquisição do imóvel não havia 

o registro de qualquer penhora sobre a matrícula e que houve o 

pagamento integral do preço pactuado. Logo, caracteriza-se como terceira 

adquirente de boa-fé. Outrossim, alega que construiu sua casa no 

mencionado lote urbano, onde reside juntamente com sua família. Juntou 

os documentos de fls. 24/254.

Considerando-se a declaração da Embargante quanto à sua 

hipossuficiência, defiro-lhe os benefícios da Gratuidade de Justiça ao 

Embargante.

Ainda, considerando-se que a execução não está garantida por meio da 

penhora, nos termos do artigo 919 §1º do CPC, recebo os presentes SEM 

o EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.

ISTO POSTO, intime-se a parte embargada/exequente, mediante remessa 

dos autos, para impugnar, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46949 Nr: 6432-27.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vander de Freitas Rocha, Érica Dionizio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

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

OAB:10.865

 Vistos. Tendo em vista o recebimento dos Embargos de Terceiro sem o 

efeito suspensivo, intime-se a exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 164683 Nr: 1407-13.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Batista da Silveira Neto, Elirina Pontes 

Branco Batista da Silveira, Instituto Ecológico Cristalino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre dos Santos Pereira 

Vecchio - OAB:12049/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo cópia como mandado, desde 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

Caso contrário, solicite-se o documento que não acompanhou a missiva ao 

Juízo Deprecante, devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não 

atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da 

CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária.

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165297 Nr: 1667-90.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino, Edson da Riva 

Carvalho, Vitória da Riva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre dos Santos Pereira 

Vecchio - OAB:12049/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo cópia como mandado, desde 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

Caso contrário, solicite-se o documento que não acompanhou a missiva ao 

Juízo Deprecante, devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não 

atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da 

CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária.

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001488-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA (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 

10262344, bem como para que indique o endereço atualizado da 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 5 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BOTELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROCHA SANTANA (REQUERIDO)

 

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 

11613676, bem como para que indique o endereço atualizado da 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias, para posterior designação de 

audiência de conciliação. Alta Floresta, 5 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BOTELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICEIA DA SILVA BOBADILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001607-37.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SUELI BOTELHO DE SOUZA 

REQUERIDO: CLAUDICEIA DA SILVA BOBADILHA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida, inviabilizando o 

chamamento desta ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

11960652. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. 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. Intime-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, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BACANELO (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 

10359539, bem como para que indique o endereço atualizado do 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 5 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001712-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA ORMOND (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 

10514154, bem como para que indique o endereço atualizado da 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 5 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BERNARDINO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002508-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDILSON BERNARDINO DE 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente o 

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

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. Reclama a 

parte autora de ter sido induzido a erro quanto a contratação de créditos 

pertinentes ao cartão consignado Banco Daycoval, pelo qual requer a 

revisão contratual. Questão que precede às demais diz respeito à 

competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente 

demanda. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, 

que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. A competência absoluta, 

em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação 

de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, 

cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos 

autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. Preconiza o 

artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta 

deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, independentemente de exceção. ” A indispensável 

ampliação do conhecimento necessário ao pleno esclarecimento da 

questão litigiosa, uma vez que há a alegação de problemas em relação ao 

cálculo e a amortização dos juros pagos pelo Reclamante, tais alegações, 

exigem que se coloque à disposição das partes meios de provas 

inadmissíveis em sede dos Juizados Especiais, de modo que deve o litígio 

ser apresentado e decidido perante a Justiça Comum. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. Sabe-se que a aferição da 

complexidade da causa leva em consideração não o direito material 

discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do 

FONAJE: “A menor complexidade da causa, para fixação da competência, 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Desse 

modo, diante do contexto fático que se apresenta os autos, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem uma 

verificação técnica, o que torna necessária a realização de perícia técnica 

e formal, que é de natureza complexa e, por isso, escapa do âmbito de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade, assim compreendidas: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I – as causas cujo valor não 

exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 

275, inciso II, do Código de Processo Civil; III – ação de despejo para uso 

próprio; IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo.” Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, 

c/c art. 3º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

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

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002894-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS FRANCISCO PINTO (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 
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11254523, bem como para que indique o endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 5 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CRISTINA SIMAO NUNES (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 

12169875, bem como para que indique o endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 5 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR KOVAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000203-14.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMAR KOVAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Conforme inteligência do 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do vigente CPC. I – 

Mérito No mérito verifica-se que o autor visualizou descontos indevidos em 

sua conta corrente a partir de 05/09/2016, um no valor de R$ 52,25 

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente a parcela 

01/48 do contrato 309820952, e os outros descontos também passaram a 

ser feitos a partir de 03/10/2016, no valor de R$ 36,49 (trinta e seis reais e 

quarenta e nove centavos) referente ao contrato 309820953, parcela 

01/48, e, ainda, outro no valor de R$ 94,87 (noventa e quatro reais e 

oitenta e sete centavos), referente ao contrato 309903561, parcela 01/48. 

Por outro lado, a empresa ré não apresentou qualquer instrumento 

contratual (ou qualquer meio de prova equivalente) comprovando que 

celebrou contrato com a parte autora, ou qualquer negócio jurídico que 

justificasse ou comprovasse a mencionada dívida. Tão somente afirmou 

não se trata de empréstimo e sim de faturas de cartão de crédito. Além 

disso, os extratos anexados no ID n.º 12283217 demonstram empréstimos 

pessoais registrados sob os contratos n.ºs 9820952, 9820953 e 9903516, 

isto é, são contratos diferentes. 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. Logo, 

diante da inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes 

pode-se concluir que as cobranças efetivadas na aposentadoria do autor 

são indevidas. A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos 

legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato 

ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos 

como da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. 

Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de 

defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não 

basta, para elidir sua responsabilização, argumentar também ter sido 

vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria necessário que o 

demandado demonstrasse a adoção de medidas consistentes na 

verificação da idoneidade dos documentos, mas não o fez. Ainda que 

tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, diante da 

atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de sua 

atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto probatório dos 

autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas 

em nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever 

de indenizar. Este posicionamento decorre do fato de ser notório o 

transtorno causado por este tipo conduta. O dano moral experimentado 

pelo autor independe da sua comprovação. E tal conclusão decorre da 

notoriedade do incômodo emocional gerado àquele que tem o seu nome 

utilizado de forma indevida para dar golpe, bem com em face da parca 

renda percebida pelo autor. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO MEDIANTE 

FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. 

DANO MORAL. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a atividade 

bancária foi expressamente incluída como serviço no rol do art. 3º, § 2º, 

do CDC. Dessa forma, a responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do 

CDC). A responsabilidade da instituição bancária pela obtenção de 

empréstimo consignado em nome do autor, mediante fraude, é evidente. 

Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham 

se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, 

circunstância que não elide, por si só, o ônus da instituição recorrente. O 

fato configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do 

prejuízo. As adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio 

em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à 

sua dignidade. Majoração do montante indenizatório considerando o grave 

equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, 

além do caráter punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70045832540, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 16/02/2012). Corolário natural do 

reconhecimento da fraude é o reconhecimento de inexistência da dívida e 

a devolução dos valores auferidos indevidamente. 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$ 8.000,00 (oito mil reais). Por outro lado, 

no que tange à repetição de indébito, verifica-se que o parágrafo único do 

art. 42 do CDC traz uma sanção para aquele que cobra dívida em valor 

maior que o real. São três pressupostos objetivos e um subjetivo: engano 

justificável. No plano objetivo a multa só é possível nos casos de cobrança 

de dívida, além disso, a cobrança deve ser extrajudicial, e finalmente deve 

ter por origem uma dívida de consumo. No caso em demanda é aplicável o 

dispositivo do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve 

comprovação por parte do fornecedor da justificabilidade do engano. III – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica entre as partes e determinar o cancelamento dos 

contratos n.º 309820952, 309820953 e 309903561, bem como 

DETERMINAR a restituição dos valores cobrados indevidamente, ou seja, 

R$ 2.990,01 (dois mil novecentos e noventa reais e um centavos), em 

dobro, corrigidos monetariamente (INPC), a partir do prejuízo e acrescidos 

de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR o 

requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

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

da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (primeiro desconto indevido). 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 abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002481-22.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma que houve regular contratação pela demandante com 

ulterior utilização do cartão, tendo efetuado compras junto às lojas da rede 

durante a vigência da contratação. 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. Por 

outro lado a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou que não 

tem relação jurídica com a loja ré, deve esta provar a origem dos débitos, 

não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, por ser 

impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a inscrição é indevida. 

Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que 

não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). 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: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de R$ 406,73 (quatrocentos e seis reais e setenta e três 

centavos) e R$ 787,71 (setecentos e oitenta e sete reais e setenta e um 

centavos) referentes respectivamente aos contratos n.º 1717298 e 

536512511870002, mantendo a tutela de urgência e tornando-a definitiva 

para que as Reclamadas procedam com o cancelamento do registro juntos 

aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) CONDENAR 

solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de R$ 7.000,00 

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

a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso (data da disponibilização da inscrição). 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. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002363-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CICERO PAIXAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Ausente 

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

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a 

parte autora ter realizado contrato de empréstimo com a ré no equivalente 

a 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 956,18 (novecentos e cinquenta e 

seis reais e dezoito centavos), com vencimento no dia 17 (dezessete) de 

cada mês. Entretanto, no mês de junho de 2017, apesar de estar em dia 

com a quitação das parcelas, recebeu aviso de negativação, referente a 

parcela de maio de 2017. Por seguinte, constatou a inscrição nos 

cadastros de proteção do crédito no dia 20/08/2017, em razão de um 

débito de R$ 33.466,30 (valor remanescente da dívida), número de 

contrato 01104389826264, com vencimento para o dia 07/08/2017. Por 

outro lado, a empresa requerida afirma que os comprovantes juntados 

pelo autor na peça vestibular, além de ilegíveis, não comprovam o suposto 

adimplemento das parcelas do contrato, sendo que a de nº 13 não foi 

paga ao banco. Já na impugnação, e a tempo, a parte autora trouxe aos 

autos todos os comprovantes de pagamento dos boletos, demonstrando a 

regularidade quanto a adimplência contratual, inclusive, quanto a parcela 

de vencimento em 17.04.2017, supostamente apontada pela ré como 

inadimplida. Ademais, a parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, I do vigente CPC, demonstrando que a 

inclusão da negativação ocorreu após o pagamento. Assim, a inscrição do 

nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem comprovação 

de débito é indevida. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do 

dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem 
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decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome da parte autora 

em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

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

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

caso. Fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 9682101 e 

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

487, inciso I, do vigente CPC, para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

no valor de R$ 33.466,30 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e seis 

reais e trinta centavos), inscrito no órgão de proteção ao crédito em 

20.08.2017; b) CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de dano moral em favor da parte autora, 

acrescidos de juros mensais de 1% a partir da citação e corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002480-37.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora que teve seu nome indevidamente 

negativado pela empresa reclamada por dívida no valor de R$ 406,73 

(quarenta e seis reais e setenta e três centavos), incluída em 19/10/2015, 

dívida esta que a autora afirma desconhecer. Por outro lado, a empresa ré 

afirma ter sido tão vítima quanto a autora, não sendo de responsabilidade 

da empresa se terceiro agiu de forma fraudulenta o que excluiria a 

responsabilidade da demandada. Traz aos autos documentos em nome do 

reclamante com assinaturas totalmente distintas das constantes da 

documentação juntada no inicial e aposta em audiência, o que por si 

denota a possibilidade de ocorrência de fraude. 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. No entanto, embora a requerida tente se eximir da 

responsabilidade ao argumento de que tal fato pode ter ocorrido por culpa 

exclusiva de terceiro ou do autor, em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de 

terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por 

não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

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

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) em razão do atraso excessivo na chegada ao destino final. III – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto da presente demanda; b) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do evento 

danoso (inscrição indevida). c) TORNAR definitiva a tutela provisória 

concedida no ID N.º 9818452. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011121-60.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZAGUIR BARBOSA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO TOPAZIO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação das partes requeridas, 

na pessoa de seus advogados, para. no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida remanescente, 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. 
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523, NCPC), nos termos da decisão do ID – 10166170. Alta Floresta, 6 de 

abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002565-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002565-23.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: TACIANE FABIANI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

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

obrigação de fazer constante no título executivo judicial (troca do relógio 

medidor) e 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. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Caso o credor não tenha advogado/defensor público constituído 

nos autos, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do 

cálculo atualizado do débito, incluída a multa mencionada no parágrafo 

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, requerer 

o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente do inteiro 

teor da juntada do ID nº 10900832, bem como para que informe o 

endereço atualizado da parte executada no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCAS FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

maio de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMIR ARRABAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000799-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA 

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

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

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

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

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

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

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

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

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

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

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

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

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

12400661, 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: 8010382-29.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010382-29.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE DONINI 

EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO 

GROSSO Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de 

execução, a parte executada não apresentou embargos à execução, 

apesar de intimada (evento nº. 14544289 ), e a parte credora informa a 

conta para transferência do valor, conforme consta no Id nº. 11697114. 

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. Após ser certificado o 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. 

Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000800-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

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

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

Código de Processo Civil, para juntar os documentos de maneira 

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

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

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

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

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

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

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

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

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

correspondência com a 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. 12400694, 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: 8010783-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA SEABRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010783-52.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA 

SEABRA EXECUTADO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 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, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010851-36.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HEWELAYNE SUELYN GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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: 

8010851-36.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: HEWELAYNE SUELYN GOMES 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Ademais, 

dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 que a massa falida não pode figurar 

como parte nos Juizados Especiais. Assim, estando a executada em 

recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar 

no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de habilitar seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. 

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de segurança. Juizados 

Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação extrajudicial. Hipótese de 

extinção do processo. As ações em face de entidades em liquidação 

extrajudicial somente podem ter trâmite nos Juizados Especiais Cíveis na 

fase de conhecimento, até a obtenção do título executivo, nos termos do 

Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada e extinção do processo na 

origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de Andrade Filho;Comarca: 

Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e Criminal;Data do 

julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” Ressalta-se que no 

microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, 

§4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das ações de 

execução em face de devedor em recuperação judicial, diante da 

incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do Juizado 

Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Proceda-se de acordo com 

as normas da CNGC/MT em caso de custas processuais pendentes de 

quitação. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010434-25.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS LIMA SILVA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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: 

8010434-25.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: RODRIGO MARTINS LIMA SILVA 

JARDIM EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que se trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. 

Importante consignar que foi deferido o processamento da recuperação 

judicial da empresa executada no bojo dos autos nº 

0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Ademais, dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 

que a massa falida não pode figurar como parte nos Juizados Especiais. 

Assim, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título 

já constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) ”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de 

segurança. Juizados Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação 

extrajudicial. Hipótese de extinção do processo. As ações em face de 

entidades em liquidação extrajudicial somente podem ter trâmite nos 

Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, até a obtenção do 

título executivo, nos termos do Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada 

e extinção do processo na origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de 

Andrade Filho;Comarca: Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e 

Criminal;Data do julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial, diante da incompatibilidade de tal norma com os princípios 

norteadores do Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do 

processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, 

inciso III, da Lei nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se 

certidão de crédito em seu favor para fim de habilitação. Em caso de 

eventual existência de custas processuais pendentes de quitação, 

proceda-se de acordo com a CNGC/MT. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010029-52.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. I - Preliminares – Conexão Não há que se falar em Conexão dos 

processos de execução (processos n. 8011302-03.2011.811.0007 e 

80101301-11.2011.811.0007) em trâmite neste Juizado Especial, uma vez 

que foram executados títulos diversos, e tais cártulas de cheques são 

dotadas de autonomia e abstração. Além disso, não há que conduzir 

também a continência ou conexão com o processo n.º 

2707-88.2010.811.0007, Código n. 69736, em trâmite na 6.ª Vara, em 

decorrência da prolatação de sentença em 28.02.2018. Rejeito as 

preliminares. II - Mérito Trata-se de Execução de título extrajudicial 

afirmando ter o exequente crédito a receber do executado no equivalente 

à R$ 7.801,00 (sete mil oitocentos e um reais). O executado opôs 

Embargos à Execução aduzindo em suma: “os títulos apontados em 

execução, foram emitidos como parte de pagamento do negócio jurídico 

celebrado entre as partes no dia 17/03/2010, referente à compra e venda, 

não de uma máquina de esteira, mas sim de uma MAQUINA PÁ 

CARREGADEIRA, Marca Caterpillar, Modelo 966 -C, Ano 1982, Motor 3306 

e implementos, adquirida pelo embargante pelo valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais). motivo da revogação da ordem de pagamento dos 

títulos, ocorreu porque o embargado omitiu do embargante um vício oculto 

instalado no motor da máquina, originado por uma solda não recomendada 

no bloco do motor, que impossibilita o uso da máquina e diminui seu valor. 

Salienta -se, antes de tudo, que o motivo da revogação da ordem de 

pagamento dos títulos, ocorreu porque o embargado omitiu do embargante 

um vício oculto instalado no motor da máquina, originado por uma solda 

não recomendada no bloco do motor, que impossibilita o uso da máquina e 

diminui seu valor [...]”. Houve deferimento da substituição da penhora (ID 

n.º 4187298): “Considerando que o acolhimento do pedido de substituição 

do bem penhorado não trará prejuízos ao exequente, vez que o imóvel 

indicado em substituição está localizado no mesmo loteamento e possui as 

mesmas metragens e características do lote penhorado, consoante se 

verifica da petição e documentos constantes do ID num. 1735503, e que, 

de outro norte, a permanência da penhora sobre bem já alienado (em data 

anterior à efetivação da penhora) possivelmente ensejará a interposição 

de embargos de terceiros, fato este que acarretará prejuízos ao credor, 

DEFIRO o pedido de substituição da penhora”. O mérito dos embargos 

restringe-se a justificar a sustação dos cheques por vício no produto. 

Entretanto, verifica-se a existência de ação proposta na 6.ª Vara Cível da 
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Comarca de Alta Floresta (MT) e que na data de 28.02.2018 foi julgada nos 

seguintes termos: “Portanto, por tratar-se de um veículo de 

aproximadamente 36 (trinta e seis) anos de uso, que apresenta, como 

consequência, riscos do negócio maiores, era ônus da Parte Autora se 

precaver dos possíveis prejuízos futuros nas circunstâncias de aquisição, 

o que não se verificou no caso em concreto. É incabível imputar ao Réu a 

responsabilidade por conserto à ser realizado no veículo adquirido pela 

parte autora, logo, deve improceder o pedido inicial de abatimento de preço 

e, por consequência, de condenação do Requerido ao pagamento de 

valores à título de perdas e danos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, com julgamento do mérito, nos moldes do artigo 

487, I do NCPC, para que surtam os seus devidos efeitos legais”. Não 

houve prova concreta sobre a responsabilidade do embargado 

relativamente aos prejuízos obtidos pelo embargante no conserto da 

máquina pá carregadeira. No âmbito do Juizado Especial, nem mesmo seria 

possível a dilação probatória em virtude da complexidade. De outra banda, 

tais fatos foram devidamente instruídos no processo cível que tramitou na 

6.ª (sexta) vara e o resultado foi a improcedência do pleito. Destarte, não 

houve comprovação do nexo de causalidade entre o fato imputado ao 

embargado e os prejuízos do executado/embargante no concerto da pá 

carregadeira, não se desincumbindo do seu ônus processual o 

embargante (art. 373, inciso I do NCPC). Segundo artigos 5.º e 6.º da Lei 

9.099/95, 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, e ainda adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Diante das provas colacionadas aos 

autos e com base no livre convencimento motivado conclui-se que quem 

deu caso aos problemas em questão foi o embargante/executado, pois 

antes mesmo de adimplir com sua obrigação imputou fato ao 

exequente/embargado. Desta forma, quem deu causa inicial ao 

descumprimento do pacto fora o executado/embargante ao sustar por 

desacordo comercial os cheques dados em pagamento do negócio. 

Ademais, é claro que a partes devem guardar a probidade e boa fé no 

cumprimento das obrigações contratuais, mas o embargante, em tese, 

deveria ter pago o débito, para por seguinte, em ação de conhecimento, 

comprovar as perdas e danos decorrentes do suposto vício no produto 

(pá carregadeira). Por sua vez, de acordo com o princípio da força 

obrigatória, o contrato faz lei entre as partes quanto ao que 

convencionaram: pacta sunt servanda, levando, como consequência, aos 

princípios da irretratabilidade (nenhuma das partes pode, arbitrariamente, 

desfazê-lo) e da intangibilidade (inalterabilidade, não admitindo, de forma 

unilateral, modificações sem o consentimento da parte contrária). Logo, as 

obrigações assumidas contratualmente pelas partes devem ser 

cumpridas, conforme pactuado. Por fim, diante da inexistência de 

demonstração de ato ilícito por parte do embargado/exequente, não há 

como acolher a pretensão do embargante a fim de abater os valores 

pagos no conserto nos títulos aqui executados. III - Dispositivo Ante o 

exposto, REJEITO os embargos à execução formulados pela exequente 

CAIABÍ IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS LTDA, no ID n.º 1735515, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, e DEFIRO o prosseguimento da 

execução. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, bem como 

requerer o que entender de direito. Intimem-se. 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. Submeto o presente 

decisão 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, 9 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-11.2017.8.11.0007

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:

SOLANGE MARIA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000490-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: SOLANGE MARIA DE FREITAS Vistos. Trata-se de 

exceção de pré-executividade apresentada pela executada no ID nº 

10273550, pretendendo a extinção da presente ação de execução, sob o 

argumento de que o credor não apresentou a nota fiscal referente ao 

negócio jurídico que deu ensejo à formação do título executivo judicial 

objeto de execução. O excipiente embasa o pleito no Enunciado nº 135 do 

Fonaje. Intimada a manifestar, a parte exequente requereu a rejeição da 

exceção (Id nº 11051826). É o breve relatório. Decido. Em que pese 

entender que é cabível o manejo de exceção de pré-executividade em 

sede do Juizado Especial Cível, analisando as razões expendidas pelo 

excipiente, verifico que a exceção não merece prosperar. De acordo com 

o entendimento jurisprudencial majoritário, resta afastada a exigência da 

juntada de nota fiscal relativa ao negócio jurídico, visando não limitar o 

acesso ao Judiciário das microempresas e das empresas de pequeno 

porte . Nesse sentido seguem os julgados: “RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA DA JUNTADA 

DA NOTA FISCAL QUE ACARRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 135 DO 

FONAJE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004787958, 

Segunda Turma Recursal Cível do RS, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/11/2014). “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA NOTA 

FISCAL QUE EMBASA O PEDIDO INICIAL. INEXIGÊNCIA LEGAL. 

ENUNCIADO Nº 135 DO FONAJE. AFASTAMENTO DA SEGUNDA PARTE 

DO ENUNCIADO EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO 

EXARADO QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO Nº 71004397014. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA 

QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.” (Recurso Cível Nº 

71005708847, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 22/10/2015). Ante o exposto, 

REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada no ID nº 10273550 

e determino prosseguimento da execução. Intimem-se, competindo ao 

credor indicar bens passíveis de penhora de propriedade da executada 

em cinco dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1001879-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA CUNHA MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001879-31.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA DA SILVA CUNHA 

MORO REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado 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 

ter tido seu nome indevidamente negativado pela empresa Reclamada no 

valor de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos) por conta 

referente a Unidade Consumidora que encontra-se desativada desde o 

ano de 2015. Por outro lado, a empresa ré anexou contestação e 

documentos que comprovam que a referida cobrança se refere à última 

leitura realizada na unidade consumidora que fora cancelada, 

demonstrando, ainda, que o pedido de solicitação de última leitura 

(cancelamento) se deu em 23/02/2015 (ID n.º 9729765) e a última leitura 

realizada se dera na mesma data (ID n.º 9729771). Referidos documentos 

se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pela reclamada, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 
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peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em 

seu art. 373 que: Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. 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 nos autos privas robustos da 

contratação dos serviços. 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. Assim, se a parte 

autora não efetuou o pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, 

adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, arquive-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). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1002908-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002908-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELAINE ALVES REQUERIDO: 

CLARO 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 Sustenta a parte requerente que é cliente da ora Requerida e que 

possui uma linha telefônica. Alega ainda que teria sido contratado um 

plano de R$ 39,00. Contudo, sofrera cobrança de R$ 83,35, valor este que 

discorda, pois não seria o valor contratado. Alega também que não possui 

o contrato de prestação de serviço porque a reclamada não teria lhe 

fornecido, entretanto não traz aos autos a fatura onde consta esse valor. 

Apesar de não trazer a mencionada fatura, a autora traz aos autos 

comprovante de negativação onde consta a inserção pela Reclamada no 

valor de R$ 83,35. O requerido contesta, informando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte autora. Alega 

ainda que a inserção do nome do reclamante no rol dos maus pagadores 

foi devida ante a inadimplência da Reclamante. Reitera que os pagamentos 

referentes aos meses de outubro e novembro de 2017 ainda não fora 

quitada. Para fazer prova traz as faturas dos referidos meses e esclarece 

que o valor de R$ 83,35 são compostos das duas faturas no valor de R$ 

39,90 cada, acrescidos de juros moratórios. Na impugnação a Reclamante 

reitera que nunca negou a relação jurídica, mas não impugnou as faturas 

especificamente. Logo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, II, do CPC, exigindo da Reclamada 

a demonstração de fato extintivo do direito da Reclamante, sob pena de 

procedência da reclamação. A prova foi efetivamente produzida quando 

restou clarividente a existência de duas parcelas remanescente à época 

da distribuição da demanda. Deste modo, a inserção do nome da 

Reclamante no órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento não 

constitui ato ilícito, muito pelo contrário, se trata apenas de exercício 

regular de direito. 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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

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

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATEL VASSELECHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001474-92.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NATEL VASSELECHEN 

REQUERIDO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o presente processo possui conexão 

com os fatos debatidos nos autos n. 1000911-98.2017.8.11.0007, em 

trâmite neste próprio Juizado Especial. Nota-se ainda que os autos 

1000911-98.2017.8.11.0007 em trâmite neste próprio juízo foram 

despachados em primeiro lugar, razão pela qual reputo como principais. 

Desta forma, havendo litispendência, a qual, conforme art. 337, § 3º do 

NCPC, ocorre quando se repete ação que está em curso, caberá ao juiz 

prevento julgar o mérito da demanda e excluir a competência do outro juízo 

que também recebeu ação idêntica, razão pela qual SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso V do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 05 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

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

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

05 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: 1001890-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001890-60.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito O autor afirma que fora cliente da requerida, no entanto, em 

razão de insatisfação com o serviço prestado realizara o pedido de 

cancelamento de plano e ainda vem sendo cobrado pela reclamada. 

Tentou o autor por diversas vezes contatar a reclamada a fim de 

esclarecimentos quanto à cobrança indevida, conforme demonstra por 

meio de diversos protocolos (IDn.º 9011104). Em que pesem as alegações 

da reclamada de que está exercício regular de direito, uma vez que 

houvera a regular prestação do serviço, a ré trouxe aos autos apenas 

imagens e extratos de suas telas sistêmicas, que por serem produzidas 

unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo 

qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de 

forma cabal e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga 

cobrado na fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de 

inexistência de débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na 

medida em que, mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a 

cobrança de serviços de internet banda larga. Valor da condenação 

fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da 

sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

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

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

do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode se 

concluir que houve a cobrança mesmo tendo o autor contatado a empresa 

por diversas vezes como demonstram os protocolos. A responsabilidade 

descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré decorrente da demora no 

cancelamento do serviço e por continuar realizando cobranças por 

serviço que já fora cancelado. Entretanto, no caso concreto entendo que 

merece ser julgada improcedente a pretensão indenizatória. Senão 

vejamos. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, tenho que não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente não 

comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a 

ocorrência de dano moral. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de 

transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que 

estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; 

entretanto, não ensejam qualquer espécie de indenização, especialmente 

a referente ao dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou 

no sentido de que a cobrança indevida por si só, não têm por 

consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível Nº 

70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016). Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO 

MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano 

moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a 

residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a 

existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o 

caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da 

reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, 

protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança 

que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (REsp nº 1550509 / 

RJ (2012/0033980-4)) Entendo que deve prevalecer o bom senso e uma 

análise criteriosa em qualquer situação trazida a Juízo, a fim de evitar 

enriquecimento sem causa e a proliferação de ações deste mesmo jaez. 

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização. II – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para DECLARAR a inexistência dos 

débitos referentes ao contrato n.º 0291955039 e DETERMINAR o 

cancelamento do contrato n.º 0291955039. De outro norte, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória. Sem custas processuais e 

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

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

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

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 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: 1002479-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002479-52.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO ARAUJO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

9.099/95. 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 – Preliminares a) 

Incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica A 

preliminar de Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II – 

Mérito Afirma a parte autora que é usuária de serviços da reclamada por 

meio da unidade consumidora de n.º 20888253, e que no mês de outubro 

de 2015 recebera uma conta no valor de R$ 644,65 (seiscentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente ao 

consumo de 832KwH, conta esta muito superior a sua média mensal de 

consumo que é de 465 KwH. Narra ainda que realizara reclamação, bem 

como notificação extrajudicial à reclamada a fim de que fosse revista a 

conta sem sucesso; e que no mês de agosto de 2017 contatou a 

existência de negativação indevida em seu nome referente à referida 

conta. A fim de corroborar tais alegações trouxe aos autos extrato de 

Serasa e SPC que demonstram tais negativações. A Reclamada 

apresentou defesa alegando que agiu no regular direito de credora ante a 
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inadimplência do Reclamante, uma vez que não existe qualquer 

irregularidade no medidor. Contudo, não trouxe aos autos qualquer 

documento a fim de embasar tais alegações. Assim, não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 

373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e 

legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. Nessa 

esteira, há que se reconhecer a ilegalidade da fatura excessiva emitida em 

nome do reclamante e ainda, a inexistência do débito em nome do 

Reclamante, ora discutido junto à Reclamada. Não merece no entanto a 

mesma sorte a condenação da Reclamada em danos extrapatrimoniais, 

tendo em vista que no presente caso mesmo que a negativação feita pelo 

réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque o 

reclamante possui outras inscrições concomitantes à negativação 

discutida nos autos, ID n.º 9797092. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar o nome do Reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. Desta forma 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. 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. Ora, para que os danos 

morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência 

com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso 

dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu 

nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Como se não bastasse, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão contra texto expresso de Súmula 

(Súmula nº 385 do STJ), 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. III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC para apenas DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. Torno DEFINITIVA decisão proferida em ID n.º 9810716; 

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

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 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: 1002569-60.2017.8.11.0007
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AGROINDUSTRIAL MADESEIK LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002569-60.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AGROINDUSTRIAL MADESEIK 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no 

art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica A 

preliminar de Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II – 

Méritos Afirma a parte autora que é usuária de serviços da reclamada por 

meio da unidade consumidora de n.º 6/1008613-0, e que no mês de março 

de 2017 recebera uma conta no valor de R$ 10.860,71 (dez mil, oitocentos 

e sessenta reais e setenta e um centavos) referente ao consumo de 

14.628 kWh, conta esta muito superior a sua média mensal de consumo 

que é de 3.174,25 kWh. Narra ainda que realizara reclamação, bem como 

notificação extrajudicial à reclamada a fim de que fosse revista tal conta, e 

que mesmo assim a reclamada realizara o corte no fornecimento de 

energia em 04/05/2017. Por se tratar de empresa cujo funcionamento 

depende do fornecimento de energia, a reclamante acabou por realizar o 

pagamento da conta contestada, tendo seu fornecimento reestabelecido 

após 12 horas. A fim de corroborar tais alegações trouxe aos autos a 

conta contestada, notificação entregue à reclamada bem como o 

comprovante de pagamento. A Reclamada apresentou defesa alegando 

que agiu no regular direito de credora ante a inadimplência do Reclamante, 

uma vez que não existe qualquer irregularidade no medidor. Contudo, 

trouxe aos autos apenas imagens e extratos de suas telas sistêmicas, 

que por serem produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como 

meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Por se tratar de relação de consumo, deveria a 

requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações 

expendidas na peça de defesa. No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

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

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

do Consumidor. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é 

embasada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens 

e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. A parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I 

do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo ou modificativo do 

direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas relações de 

consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), os 

prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré, uma vez que em razão da emissão de cobrança em valor abusivo e da 

interrupção no fornecimento de energia. Inegável, a necessidade do 

pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pela reclamante 

advindo dos dissabores e prejuízos sofridos. Em casos como este, o dano 

moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do 

efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de 

gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro ainda a 

restituição na forma simples do prejuízo obtido em razão da necessidade 

de pagamento de conta emitida em valor abusivo sem a devida revisão de 

valores, no valor de R$ 10.860,71 (dez mil, oitocentos e sessenta reais e 

setenta e um centavos). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

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

DETERMINAR seja emitida fatura revista em valor condizente com a média 

de consumo da autora; b) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da 

autora, da quantia de R$ 10.860,71 (dez mil, oitocentos e sessenta reais e 

setenta e um centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros 

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

pelo INPC, a partir do desembolso; c) CONDENAR a ré a pagar à autora a 
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quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002918-63.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte requerente que é cliente da 

Requerida e que possui uma linha telefônica. Alega ainda que teria sido 

contratado um plano de R$ 64,00. Contudo, sofrera cobrança de R$ 

199,72, valor este que discorda, pois não seria o valor contratado. Alega 

também que não possui o contrato de prestação de serviço porque a 

reclamada não teria lhe fornecido, entretanto não traz aos autos a fatura 

onde consta esse valor. Apesar de não trazer a mencionada fatura traz 

aos autos comprovante de negativação onde consta a inserção pela 

Reclamada no valor de R$ 199,72. O requerido contesta, informando 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte 

autora. Alega ainda que a inserção do nome do reclamante no rol dos 

maus pagadores foi devida ante a inadimplência da Reclamante. Reitera 

que há ainda três parcelas não quitadas. Para fazer prova informações 

que as parcelas referentes aos meses de novembro de 2013 à janeiro de 

2014 estão em aberto e esclarece que o valor de R$ 199,72 são 

compostos das três faturas no valor de R$ 64,90 cada acrescidos de 

juros moratórios, contrato e documentos pessoais da Reclamante. Na 

impugnação a Reclamante reitera que nunca negou a relação jurídica, mas 

não impugnou as faturas especificamente. Logo, no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, II, do CPC, 

exigindo da Reclamada a demonstração de fato extintivo do direito da 

Reclamante, sob pena de procedência da reclamação. A prova foi 

efetivamente produzida quando restou clarividente a existência de duas 

parcelas remanescente à época da distribuição da demanda. Deste modo, 

a inserção do nome da Reclamante no órgãos de proteção ao crédito por 

inadimplemento não constitui ato ilícito, muito pelo contrário, se trata 

apenas de exercício regular de direito. 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001957-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

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

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu produtos ou 

fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré não contesta os 

pedidos do autor de forma específica e limita-se a afirmar a inexistência do 

dever de indenizar, isto é, opôs somente termos técnicos sem adentrar 

especificamente ao mérito. Anexou extrato de ligações do terminal móvel 

registrado sob n.º (92) 993124240, ocorre que nesse caso específico 

resta evidenciada a fraude, pois o DDD de Alta Floresta (MT) é 66 sendo 

pouco provável a contratação pela autora de um terminal de DDD 92. 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. Portanto, o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 
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0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). 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) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica bem como do débito no valor de R$177,96 (cento e setenta 

e sete reais e noventa e seis centavos) referente ao contrato n.º 

2146522878; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

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

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

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000994-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VANESSA LEISING 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere a comprovação de bilhetes de passagem 

aérea. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, 

constato que os embargos de declaração interpostos não merecem ser 

conhecidos, por se tratar de instrumento inadequado para modificar a 

sentença, senão vejamos. 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. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Sobre o tema é importante 

asseverar que a parte autora anexou comprovante de embarque e 

etiquetas de bagagem em nome de Josieli Gesualdo, ID n.º 6085442 e 

6085445, não havendo que se falar em demonstração por meio de código 

de reserva, porquanto este não demonstra o efetivo embarque. Desta 

feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento de 

embargos, não devem sequer ser conhecidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao embargante a 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 10739139, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

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

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

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001625-58.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO REIS DA SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO 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 Narra a parte autora que em 03/09/2016 efetuou 

uma compra de um notebook Dell I15 3542 D10 I3 44 no site da reclamada, 

que o prazo estipulado para a entrega do produto era em 22/09/2016 e 

que não fora entre em tal data. Afirma ainda que ao entrar em contato com 

a loja reclamada fora informada que o produto havia sido devolvido em 

razão do endereço informado para a entrega estar errado, e que em razão 

da impossibilidade de entrega a compra fora cancelada (ID n.º 7762705). 

Porém, diz que os descontos em seu cartão de crédito continuaram. 

Requer ao final a restituição do valor pago e a condenação da reclamada 

em danos morais. Em sua defesa a empresa ré argumenta que houveram 

diversas tentativas de entrega do produto, e que este não fora entregue 

por culpa exclusiva do autor em não informar o endereço correto. Ora, a 

parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 

que: Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. 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 nos autos privas robustos da 

contratação dos serviços. 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. Assim sendo, ante todo 

o conjunto das provas angariadas nos autos, temos que a presente 

deverá ser julgada IMPROCEDENTE, uma vez que a autora não provou os 

fatos constitutivos do seu direito e requerida por sua vez comprovou os 

fatos desconstitutivos do direito da requerente. Ora, para que os danos 

morais sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a 

natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, 

inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a 

regra, moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e 

sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência 

com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso 
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dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer 

lesão à moral da parte autora, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. 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. 

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

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003131-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ODIRLEI CARLOS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no 

art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica: A 

preliminar de Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - 

Mérito Narra a parte autora que é consumidor da reclamada na Unidade 

Consumidora de n.º 6/2053660-3 e que no dia 06/04/2017 ao chegar em 

casa acompanhado de algumas visitas deparou-se com a sua residência 

sem energia. Ao entrar em contato com a empresa fora informado que 

dentro de 4 (quatro) horas o problema estaria solucionado. Afirma ainda 

que no dia 07/04/2017, dia seguinte, como o problema ainda não estava 

resolvido, dirigiu-se até o Procon onde um funcionário ligou à empresa 

reclamada que imediatamente enviou um técnico. Traz aos autos diversos 

protocolos referentes aos atendimentos. Em sua defesa limitou a empresa 

rá em argumentar que que não houve falhas na prestação de seu serviço 

e que o autor teria feito apenas meras alegações. Por se tratar de relação 

de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido de 

corroborar as alegações expendidas na peça de defesa. No presente 

caso, em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos documentos 

trazidos aos autos pode se concluir que o reclamante entrou em contato 

por diversas vezes com a reclamada a fim de repara o problema e ainda, 

que mesmo sendo de propriedade da reclamada o material proveniente 

dos protocolos juntados, esta nada trouxe aos autos. A responsabilidade 

descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré, uma vez que em razão de problemas 

na rede de alta tensão de sua responsabilidade foram causados diversos 

danos ao autor. Inegável, a necessidade do pagamento de indenização 

pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos dissabores e 

prejuízos sofridos. Em casos como este, o dano moral se dá in re ipsa, ou 

seja, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a 

demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa ao íntimo do 

indivíduo na pessoa física do autor. Estando demonstrados os atos 

indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte autora 

prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de danos 

morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se entendimento, 

tanto na doutrina como na jurisprudência, que este valor ficará sempre a 

cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim fixo a indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

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

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

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

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

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

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

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

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1000144-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000144-60.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE ADAO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO PAN 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 artigo 355, I, do novo CPC. I – Preliminares 

a) inépcia da inicial Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a inicial 

descreve os fatos e o pedido decorre logicamente dele, sendo 

preenchidos pelo autor os requisitos do art. 319 do NCPC. b) Interesse 

processual 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. Aliás, 

houve juntada de comprovante de pedido administrativo do boleto de 

quitação total do contrato. II – Mérito No mérito prossegue a análise de 

existência ou não de ato ilícito passível de indenização por dano moral em 

razão da demora no envio de boleto, para quitação dos débitos, nos 

termos do art. 52, § 2.º do CDC, o que é um direito do consumidor, não 

uma mera liberalidade, como anotado na contestação. Consoante se infere 

dos termos da exordial, aduz o autor que firmou contrato de empréstimo 

consignado junto ao banco requerido, alega que solicitou os boletos para 

quitação antecipada junto ao banco, porém não obteve êxito. Verifica-se 

pelo conjunto probatório, que a parte autora se desincumbiu da 

comprovação de suas alegações ao anexar comprovantes dos diversos 

requerimentos, feitos administrativamente por protocolos e notificação 

extrajudicial, evidenciando a falha na prestação de serviço da ré. Assim, a 

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

373, inciso I, do novo CPC, ao demonstrar os requerimentos feitos, 

evidenciando o descaso da demandada em relação ao consumidor. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 27 de 603



autos, tenho que não merecem prosperar as alegações da 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. III – Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito as preliminares, confirmo a tutela provisória deferida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, 

inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR a empresa reclamada BANCO 

PAN S.A em obrigação de fazer para apresentar os boletos para quitação 

antecipada dos empréstimos descritos nos autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, 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), além de incorrer em crime de 

desobediência. 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. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as formalidades legais 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 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: 8011211-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISSON SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011211-34.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DENISSON SOUSA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração com o intuito de discutir os termos da 

sentença, referente ao pedido de declaração de inexistência do débito. 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. Merece 

acolhimento os embargos de declaração em razão da omissão, para a 

declaração de inexistência do débito, uma vez que não houve juntada de 

faturas de serviços ou contrato demonstrando a relação jurídica. Apesar 

de não merecer esclarecimentos a improcedência quando ao dano moral, 

em decorrência da aplicação da Súmula 385 do STJ diante das inscrições 

preexistentes (ID n.º 1827826). Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 8347804, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95, em parte, para alterar o dispositivo da 

sentença e anotar: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

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

Processo Civil para DECLARAR a inexistência de relação jurídica referente 

ao contrato n.º 166723188, bem como do débito no valor de R$ 241,97 

(duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos). Por outro 

lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face 

do reclamado no que se refere a condenação da ré no pagamento de 

indenização por dano moral com base na Súmula 385 do STJ, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC”. 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: 1001487-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA BOBADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001487-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA 

BOBADILHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente rejeito a preliminar aventada pela 

defesa no tocante a falta de interesse de agir como condição da ação, 

pois verifico estar o processo instruído com todos os documentos 

necessários aptos o suficiente a permitir seu julgamento. Rejeito ainda as 

demais preliminares, visto que se confundem com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO 

COMPULSÓRIA E PERDAS E DANOS proposta por CLAUDIA DA SILVA 

BOBADILHA em face de BANCO BRADESCO S/A, onde a reclamante 

alega, em síntese, que teve sofreu danos morais em decorrência da 

atitude da empresa reclamada, uma vez que essa recusou a efetuar a 
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compensação de cheque emitido por sua ordem ao comércio local pelo 

motivo 35. Assevera que o respectivo cheque fora devidamente 

descontado de sua conta bancária (banco sacador), bem como inexistem 

motivos para o cheque ter sofrido devolução, razão pela qual pugna por 

reparação a título de danos morais em decorrência desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando genericamente os 

pedidos da inicial da reclamante e aduzindo que o caso em exame não 

caracteriza dano moral, discorrendo tão somente sobre sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente demanda, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço - a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

notadamente com apresentação do cheque devolvido com carimbo da 

reclamada constando motivo 35, bem como extratos bancários 

confirmando o desconto em sua conta bancária referente ao cheque. De 

outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos 

modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos 

comprovando o motivo para o respectivo título ser devolvido pelo motivo 

35, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a favor 

da reclamante. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a recusa na 

compensação do cheque mesmo após ter sido descontado da conta da 

autora supera os limites do mero dissabor cotidiano. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ALEGAÇÃO DE “DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE – RAZÕES 

RECURSAIS QUE SE REPORTAM A FATOS ESTRANHOS À LIDE E NÃO 

ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - BANCO QUE NÃO DESINCUMBIU DO 

ÔNUS DE COMPROVAR MOTIVO IDÔNEO PARA DEVOLUÇÃO DO TÍTULO 

- REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR 

RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, 

o tópico do recurso que visa discutir a responsabilidade civil do Banco/réu 

não guarda qualquer pertinência temática com o caso discutido nos autos, 

ou seja, não impugna os fundamentos que dão sustentação à sentença, 

mas sim, ao contrário, discute questão desconexa com o thema 

decidendo, ficando evidente, nesse ponto, a afronta ao princípio da 

dialeticidade recursal, malferindo previsão contida no art. 514, II, do CPC73 

(CPC/15, art. 1.010, II e III). 2. Não tendo o Banco/réu se desincumbindo do 

ônus de comprovar que a devolução do cheque se deu por motivo 

justificável/idôneo, demonstrada está à negligência na prestação do 

serviço, surgindo daí o dever de indenizar, tendo em vista que, no caso, é 

objetiva a responsabilidade do Banco (STJ/Súmula 297). 3. O valor da 

indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito 

pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. (Ap 

20005/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)” 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

vulnerabilidade financeira da parte Reclamante, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da reclamante. Deixo de adotar a estimativa 

da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o 

fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar 

ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias 

do caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de: A) CONDENAR a empresa Reclamada BANCO 

BRADESCO S/A a efetuar a compensação do cheque n° 900053, 

garantindo o cumprimento do título executivo nos termos de seu 

preenchimento, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); B) 

CONDENAR a empresa Reclamada BANCO BRADESCO S/A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante CLAUDIA DA 

SILVA BOBADILHA no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Alta Floresta/MT, 01 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

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

Floresta/MT, 1º 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: 1001365-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE SOUSA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001365-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA FRANCISCA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: A. M. DE SOUSA COMERCIAL DE ALIMENTOS - 

ME Vistos etc., Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

E MATERIAIS proposta por ANDREIA FRANCISCA DO NASCIMENTO em 

face de A. M. DE SOUSA COMERCIAL DE ALIMENTOS – ME 

(SUPERMERCADO MOREIRA), onde narra a reclamante, em síntese, que 

teve seu nome incluído de forma indevida no cadastro de inadimplentes 

por ordem da reclamada, uma vez que jamais estabeleceu qualquer 

relação comercial com esta, pugnando assim pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais em 

decorrência da negativação. Citada, a reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial da reclamante e aduzindo que não agiu 

com má-fé ou qualquer outro meio a fim de prejudicar a reclamante, uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 29 de 603



vez que não houve ato ilícito praticado e que recebeu de boa-fé cheque 

proveniente de terceiro, bem como que efetuou o deposito por duas 

vezes, voltando o respectivo título sem provisão de fundos e que ensejou 

a respectiva negativação do nome da autora, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. Pois bem. O pedido da autora é improcedente, 

senão vejamos: Preliminarmente consigno que a emissão de cheque 

pré-datado é juridicamente inexistente e considera-se não escrita qualquer 

menção em sentido contrário, conforme art. 32 da Lei n. 7.357/85: Art . 32 

O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em 

contrário. Parágrafo único - O cheque apresentado para pagamento antes 

do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. 

No mais, verifico que o cheque objeto da controvérsia não tinha provisão 

de fundos, que autoriza a devolução pelos motivos 11 (insuficiência de 

fundos – 1ª apresentação) e 12 (insuficiência de fundos – 2ª 

apresentação). De acordo com o art. 25 da Lei no Cheque, “quem for 

demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor.” Ou seja, a única ressalva 

legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o 

portador estiver agindo de má-fé (STJ - REsp: 889713 RS 

2006/0206958-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

07/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014). 

Em que pese o cheque ser um título de crédito abstrato, entendo que a 

reclamada não agiu de má-fé, pois aceitou o cheque do portador, 

evidentemente, paga o pagamento de alguma obrigação deste ou compras 

em seu estabelecimento, até porque apresentou justificativa plausível 

acerca da razão do cheque ter voltado em seu poder por duas vezes 

(sem provisão de fundos pelos motivos 11 e 12). Outrossim, restou 

devidamente comprovado que esta tentou enviar notificações à autora, no 

seu último endereço conhecido, conforme dados obtidos pelo CDL 

colacionados em sua defesa. Tenho que o princípio da autonomia do 

cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais, tal 

como a posta nos presentes autos, em que é possível a investigação da 

causa subjacente do negócio jurídico que lhe deu origem. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Recurso Cível 71005702642 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

11/12/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. MOTIVOS 11 E 

12. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU ESTELIONATO. INCIDÊNCIA DO 

ART. 333, I, DO CPC. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EFETUADA NO 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. 

O autor alega não ser correntista do Banco do Brasil e sequer manteve 

negócios na cidade de Lagoa Vermelha/RS. Foi surpreendido pela 

inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Cheque 

devolvido por insuficiência de saldo na conta. Em depoimento pessoal, o 

autor, refere ter extraviado documentos, sem prova nos autos. Ônus da 

prova a encargo do autor, nos termo do art. 333, inciso I, do CPC. A ré 

alega ilegitimidade passiva, imputando a responsabilidade ao agente 

financeiro. Afastada preliminar. No mérito, aduz que o autor realizou a 

compra de várias mercadorias, efetuando pagamento por meio de cheque 

pré-datado, o que foi aceito após cercasse de todas as providências 

pertinentes ao ato. Com o vencimento, apresentados, foram devolvidos 

pelas alíneas 11 e 12. Após, diligenciou para contatar o autor, enviando 

correspondência, ligações telefônicas e comparecimento na residência, 

quando foi informado da mudança de endereço para cidade de 

Sanaduva/RS. Inscrição restritiva de crédito por cheque sem fundos que 

se deu no exercício regular do direito da ré. Ausência de prova da prática 

de ato ilícito. Sentença de... improcedência mantida pelos próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005702642, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 09/12/2015)” Deste modo, tenho que não merece 

amparo a pretensão da autora em ver declarada a inexistência de relação 

jurídica, pois foi emitido ao portador devidamente preenchido que efetuou 

compras no estabelecimento da reclamada, sendo portanto legítima a 

inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito. 

DISPOSITIVO Ante todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, revogando-se a tutela, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Determino ainda que a 

parte reclamante apresente-se junto a reclamada para devida 

regularização do débito ou providencie outros meios para que possa 

fazê-lo, devendo a parte demandada após o adimplemento da obrigação 

providenciar a devolução do cheque a reclamante e efetuar a baixa de 

seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 28 de Fevereiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1002331-41.2017.8.11.0007
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MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para que no prazo de 5 

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

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

judiciária: R$ 128,24, através de guia própria que poderá ser emitida no 

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

comprovar o pagamento através da juntada do comprovante original nos 

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

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

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

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

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

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Valor da Causa Atualizado em 24/01/2018: R$ 81,58 (oitenta e 

um reais e cinquenta e oito centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002155-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JAMES ANTONIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

9.099/95. 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 – Preliminares a) 

Incompetência em razão da necessidade de produção de prova técnica A 

preliminar de Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - 

Mérito Narra a parte autora que julho de 2017 fora a chamada em seu 

banco para a regularização de pendências quando fora informado que 

existia uma negativação em seu nome no valor de R$ 2.504,32 (dois mil, 

quinhentos e quatro reais e trinta e dois centavos) inserida pela reclamada 

em 03/07/2017. Afirma ainda que ao entrar em contato com a empresa por 

meio de contato telefônico fora informado que fora realizada uma 

substituição do medidor por suspeita de fraude e que a negativação se 

referia ao valor pela diferença da energia cobrada. Aduz ainda que em 

momento algum nem o reclamante nem a sua esposa tiveram 

conhecimento de houvera qualquer tipo de vistoria em seu imóvel. A 
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reclamada em sede de sua contestação aduziu que a cobrança é regular, 

vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua 

resolução nº. 414/2010, em seu artigo 115, paragrafo 6º, tendo o débito 

se originado devido a constatação de irregularidade (DESVIO NOS 

BORNES DO MEDIDOR) no aparelho medidos de energia elétrica da 

Unidade Consumidora nº. 6/1064567-9 (ID: 10015549, 10015531). 

Destacando ainda que o demandante foi notificado de todos os atos 

praticados pela requerida e que constataram a irregularidade, bem como o 

que fora feito para se chegar ao valor debitado e cobrado pela 

recuperação de consumo (IDs: 10015513, 10015516, 10015540 e 

10015549). Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Cumpri-me 

esclarecer que para o procedimento de recuperação de receita (dita de 

consumo) a empresa demandada deve proceder na forma prevista no art. 

129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está 

consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Assim 

sendo, é de se reconhecer que a reclamada segundo se colhe do cotejo 

das provas angariadas, procedeu na forma estabelecida pela resolução 

supracitada, pois o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi lavrado na 

presença do consumidor, embora este tenha se negado a assinar, bem 

como o autor foi notificado para a apresentação de defesa/manifestação 

em uma das agências da reclamada com relação ao TOI que reconheceu a 

existência de irregularidade a dar justa causa a revisão em apreço, sendo 

tudo de acordo com os preceitos estabelecidos pela agência reguladora 

(ANEEL). Outrossim, cumpre-me destacar que a inspeção registrada 

constatou irregularidade na verificação de índices incompatíveis com a 

portaria Inmetro de nº 587 que comprova que o aparelho não estava de 

acordo com as especificações regulares da norma regente e por assim 

gerou a recuperação de consumo que ponderou-se pelos ultimo 12 (doze) 

ciclos de faturamento de medição reconhecido como normal pelo próprio 

requerente. Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a 

reclamada comprova suas alegações a ponto de justificar a recuperação 

de consumo lançada contra o requerente, sendo por assim devida. Assim, 

verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do 

Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002470-90.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ISABEL SILVANA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: OI MOVEL 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 II do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Narra a autora que 

teve descontado em sua fatura de cartão de crédito por 5 meses 

consecutivos o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) referentes ao 

serviço “RECARGA OI”. Afirma ainda jamais ter utilizado tal serviço uma 

vez que não é usuária de linha telefônica da empresa reclamada. A 

Reclamada apresentou defesa alegando ter agido em exercício regular do 

direito uma vez que seria a autora usuária da linha telefônica de n.º (61) 

986639811, no entanto para corroborar suas afirmações, a ré trouxe aos 

autos apenas imagens e extratos de suas telas sistêmicas, que por serem 

produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Assim, não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, 

desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Em que pesem as alegações da 

Reclamante de que tenham sofrido dano de caráter moral por ter sido 

cobrada por serviço não contratado, não configura tal dano a simples 

cobrança em conta sem que tenha havido constrangimento ao 

consumidor. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO 

EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. 

Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão 

de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para 

configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar 

fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a 

despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de 

inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor 

ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. 

Recurso conhecido e provido. Cediço que o dano moral, como é sabido, 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o 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 amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, o entrave enfrentado pela autora não 

configura causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Não se está, contudo, 

dizendo, com isso, que a reclamante não sofrera transtornos e 

frustrações. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de 

ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de 

autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. 

Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, 

não indenizável, portanto. No que concerne ao custo efetivo que 

reclamante teve em relação aos descontos indevidamente realizados, 

deve esta ser restituída no valor de R$ 353,62 (trezentos e cinquenta e 

três reais e sessenta e dois centavos) já na forma dobrada. III - Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da 

autora, da quantia de R$ 353,62 (trezentos e cinquenta e três reais e 

sessenta e dois centavos), indevidamente descontados em sua fatura de 

cartão de crédito, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso; b) 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE (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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001170-30.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMIR FERREIRA DE 

ANDRADE REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 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 No mérito afirma a parte autora, 

em suma, nunca ter firmado qualquer contrato com o requerido, aduzindo 

ter sido negativado indevidamente, por desconhecer a dívida. Por outro 

lado, a requerida aduz ter relação jurídica com a parte autora e que diante 

da inadimplência agiu no exercício regular de seu direito. Comprovou a 

parte requerida existência de relação jurídica advinda de contrato em que 

demonstra a concessão de crédito ao autor (ID n.º 11742786), bem como 

cópias do documento do autor, ID n.º 11742768. Entendo por 

desnecessário a realização de perícia, uma vez que as provas anexadas 

aos autos demonstram a contratação de empréstimo pelo autor, porquanto 

as assinaturas são iguais, no contrato e a oposta no RG do autor. Resta 

evidente que houve a regular contratação dos serviços, o que se confirma 

ainda pelo contrato, sendo que ele foi legitimamente assinado, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários. Observa-se que a 

parte requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe 

relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

adquiridos, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. 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 o ID n.º 

4269401 demonstra inscrição preexistente, 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 autoral 

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, 23 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002914-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002914-26.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado. Após, requisite-se à autoridade, na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento do valor 

do débito atualizado pelo credor por meio do Ofício Requisitório, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com 

a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Decorrido o prazo 

supra, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020022-17.2015.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8020022-17.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: TEREZINHA DE SOUZA LIMA 

EXECUTADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte executada opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 

8333061), em decorrência de suposta nulidade na citação, argumentando 

que em razão da migração dos presentes autos do sistema PROJUD para 

o sistema PJE não fora intimado da sentença proferida, uma vez que 

“apenas houve a intimação eletrônica”. Entretanto, a alegação da parte 

executada/impugnante não pode prosperar, uma vez que no Relatório de 

Migração (ID 1842770) consta a intimação expedida aos advogados do 

banco impugnante em 29/04/2016 às 10:35:45. Ademais, o art. 5º da Lei 

11.419 de 19/12/2006 que dispõe sobre a informatização do processo 

judicial dispõe expressamente que as intimações feitas por meio eletrônico 

dispensam qualquer outro tipo de intimação: Art. 5o As intimações serão 

feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na 

forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, 

inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em 

que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, 

certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o 

deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a 

intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 

3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 

10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena 

de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do 

término desse prazo. Não há espaço para a alegação de nulidade de 

citação do impugnante, não havendo como serem acolhidos argumentos 

suscitados pela parte executada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DECISÃO QUE 

DEIXOU DE RECEBER O APELO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. Nos 

termos da Lei n. 11.419/06, a intimação eletrônica substitui qualquer outro 

meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção das 

hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Advogado do 

Autor que é cadastrado no portal do processo eletrônico do sítio desta E. 

Corte. Artigo 5º da Lei Federal nº 11.419, de 2006, e artigo 10 da 

Resolução nº 16/2009 do C. Órgão Especial. Ônus do patrono da parte 

acompanhar as intimações eletrônicas, tal como exige o inciso VI, do artigo 

22 da aludida Resolução. Precedentes jurisprudenciais do C. Superior 

Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Recurso a que se nega seguimento, 

com base no caput, do art. 557 do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - AI: 

00574368720158190000 RJ 0057436-87.2015.8.19.0000, Relator: DES. 

MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2015, 

VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 06/11/2015 17:01) Ante o 

exposto, REJEITO o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença 

formulada pelo devedor e DEFIRO o prosseguimento da execução, 

intimando-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento do valor da multa objeto de execução ou conversão 

do valor depositado em juízo em pagamento. Intimem-se. 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. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE EVANGELISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002151-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LAICE EVANGELISTA DE 

JESUS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Incompetência em razão da necessidade de produção de 

prova técnica: A preliminar de Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. II – Mérito No mérito afirma a autora ter tido seu 

nome incluído em cadastro de inadimplentes pela reclamada por dois 

débitos que afirma desconhecer, nos valores de R$ 454,35 (quatrocentos 

e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), incluído em 

21/12/2014 (ID n.º 9325972) e R$ 466,92 (quatrocentos e sessenta e seis 

reais e noventa e dois centavos), incluído em 03/03/2017 (ID n.º 9325965) 

A reclamadas apresentou defesa alegando que agira no exercício regular 

do direito de credora uma vez que tal débito se referia a uma cessão de 

crédito realizada pela Natura, no entanto sem trazer autos nenhum 

contrato ou prova que demonstrasse a relação com a autora. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela 

reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, uma vez 

que não há qualquer contratação existente entre as partes. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, 

mesmo que em decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente 

conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

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

Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da 

presente demanda; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002064-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE BRAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002064-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE BRAUN 

REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Ilegitimidade Passiva Alega a reclamada a ilegitimidade 

passiva do autor em razão de alguns comprovantes se encontrarem em 

nome de CARLOS ALEXANDRE BRAUN, uma vez que o reclamante deixa 

claro em sua narrativa que necessitou do auxílio de seu pai uma vez que 

este mora na cidade onde se encontram as mercadorias enquanto que o 

reclamante mora na cidade de destino. Sem razão a alegação da 

reclamada. I – Mérito Consoante ao pedido de Questão de ordem com 

referência a informação de Recuperação Judicial da reclamada, pondero 

que o artigo 6º, §1º da lei 11.101/2005, determina o seguimento da 

presente no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar 

quantia ilíquida. Portanto, passo à análise do mérito da presente demanda, 

asseverando, desde logo a procedência do pedido, em consonância com 

o art.14, do CDC 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.” (grifo nosso) Narra o autor que no mês de abril de 

2017 esteve em viagem para a cidade de Lajeado/RS, onde vivem seus 

familiares. Ali estando realizou compras e procurou a empresa reclamada 

em 12/04/2017 para o envio dessas mercadorias à cidade de Alta 

Floresta/MT local de domicílio do autor. Afirma que passados mais de 30 

dias não recebeu as mercadorias e ao tentar entrar em contato com a 

empresa não obteve êxito. Desta forma solicitou ao seu pai que reside 

naquela cidade que fosse até a sede da empresa, assim o fazendo fora 

informado que a empresa fechara e que as mercadorias haviam sido 

enviadas para a cidade de Campo Bom/RS. Aduz ainda que diante de tal 

situação o seu pai teve que fretar um transporte para buscar as 

mercadorias para então poder despachá-las ao autor por outra 

transportadora. Por outro lado, a transportadora afirma que os dissabores 

suportados pelo reclamante não caracterizam o dano moral ou material, 

sem trazer qualquer documento ou justificativa quanto à falha na 

prestação do serviço. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a 

responsabilidade da empresa transportadora, prestadora do serviço de 

transporte, por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 

e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão do ônus das 

provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida comprovar 

ausência de responsabilidade na ausência de transporte da mercadoria. 

No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A empresa de transporte 

não cumpriu com seu dever legal, ou seja, zelar para com os objetos 

entregues sobre sua guarda de forma que cheguem a seu destino, pois 

não se desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, 

visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros e suas 

bagagens, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. 

Portanto, aplicam-se ao transporte de bens as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A ausência de envio da bagagem demonstra falha na prestação 

dos serviços contratados, pois a empresa aérea está incumbida de 

cumprir com o contratado a fim de não gerar contratempos aos 

consumidores. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo 

desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência do 

consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera 

psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram 

ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, 

caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto (aparelho 

adquirido para uso profissional), as condições das partes, o grau de culpa 

e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo 

a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do 

extravio. Defiro ainda a restituição do prejuízo obtido em razão do não 

envio da mercadoria, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes ao 

valor pago pelo transporte não realizado e R$ 600,00 (seiscentos reais) 

referentes ao valor despendido com frete para buscar a mercadoria em 

outra localidade; totalizando um valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 

II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

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

Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da autora, da 

quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a título de danos materiais, 

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

monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso; b) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

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

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE MARIELE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

maio de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011221-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011221-78.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JAIRO AMORIM LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de 
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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)” INTIME-SE o recorrente para, 

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

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE 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:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011229-55.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JUSCILENE DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de 

má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser 

premiado com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a 

recente jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

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

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAFINE GIOVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001105-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DAFINE GIOVANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. INDEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma 

vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de 

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

gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse 

processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO 

JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente 

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

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

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

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DAS GRACAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002622-41.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDILENE DAS GRACAS SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

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

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

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora ter 

tido seu nome incluído em cadastro de inadimplentes em 11/07/2017 no 

valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) sendo tal negativação 

indevida pois havia saldo na conta e esta fora bloqueada em razão de uma 

decisão liminar em processo de divórcio. A Reclamada apresentou defesa 

alegando ter agido em exercício regular do direito de credora, no entanto, 

a ré trouxe aos autos apenas imagens de extratos de suas telas 

sistêmicas, que por serem produzidas unilateralmente não podem ser 

aceitas como meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

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

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifica-se que a ré não trouxe aos autos qualquer prova que refutasse 

as alegações e provas trazidas pela reclamante. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida inexistente, uma vez que não há qualquer contratação 

existente entre as partes. Em outras palavras, a jurisprudência se 

consolidou no sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é 

afastada na hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou 

entidade de proteção ao crédito, mesmo que em decorrência de fato de 

terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da 

vítima. Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

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

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

caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1002616-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ABUD MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

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

sentença de ID nº 11886125, bem como dos embargos de declaração de 

ID nº 12026250 e 12026280.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-07.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002094-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 II do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Narra o autor que 

teve seu nome indevidamente negativado pela reclamada por dívida no 

valor de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) que alega desconhecer 

uma vez que jamais teve qualquer relação com o banco réu. A Reclamada 

apresentou defesa alegando que agiu no regular direito de credora ante a 

inadimplência do Reclamante, uma vez que há uma relação jurídica 

estabelecida entre as partes. Contudo, não trouxe aos autos qualquer 

documento a fim de embasar tais alegações. Assim, não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 

373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e 

legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. Nessa 

esteira, há que se reconhecer a ilegalidade da negativação realizada em 

nome da reclamante e ainda, a inexistência do débito em nome da autora. 

Não merece no entanto a mesma sorte a condenação da Reclamada em 

danos extrapatrimoniais, tendo em vista que no presente caso mesmo que 

a negativação feita pelo réu não existisse, a parte autora não receberia 

qualquer crédito, porque o reclamante possui outras inscrições 

concomitantes à negativação discutida nos autos, ID n.º 2024140. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar 

o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro 

anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de 

abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da Reclamada. Desta forma 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. 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. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para 

apenas DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da 

pressente, e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Torno 

DEFINITIVA decisão proferida em ID n.º 10082371. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1000863-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000863-76.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ALAN JUNIOR DE JESUS 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, uma vez que o Reclamante é titular 

do cartão de crédito VISA FÁCIL sob o nº 4096-0023-4064-0625, por meio 

do qual foram contraídos débitos inadimplidos (ID n.º 9637425 e 9637433). 

Aduziram ter o autor renegociado o seu débito em 11/11/2014, no valor 

total de R$ 3.794,06 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e seis 

centavos), para pagamento em 26 (vinte e seis) parcelas mensais e 

consecutivas no montante de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e 

cinquenta centavos). Todavia, o reclamante efetuou apenas o pagamento 

integral da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) parcelas e parcialmente a 3ª 

(terceira) parcela no valor de R$ 117,93 (cento e dezessete reais e 

noventa e três centavos) da referida renegociação, ocasionando, assim, a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. 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 cartão de crédito, bem como 

utilização dos serviços, 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. Destarte, 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 9637425 e 9637433), sendo 

improvável a fraude neste caso concreto, nos termos do art. 373, inciso II, 

NCPC. Especificamente, no presente caso não há que se falar em dano 

moral, pois mesmo que a negativação feita com o réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existe outras 

negativações em seu nome, somando 4 (quatro) no total, ID n.º 3662015. 

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. 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 
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ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. 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. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1001116-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001116-64.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EVALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se o autor para juntada de 

comprovante de endereço em seu nome no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de da ação sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MIGUEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002178-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TIAGO MIGUEL RODRIGUES 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 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, I, do 

vigente Código de Processo Civil. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do 

polo passivo promovido pela parte demandada, devendo a presente 

passar a constar EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. I – 

Mérito No mérito afirma a autora ter tido seu nome incluído em cadastro de 

inadimplentes em 22/07/2016 no valor de R$ 318,00 (trezentos dezoito 

reais) o qual já havia realizado renegociação com a reclamada e já 

efetuado o pagamento. A Reclamada apresentou defesa alegando ter 

agido em exercício regular do direito de credora, no entanto, a ré trouxe 

aos autos apenas imagens e extratos de suas telas sistêmicas, que por 

serem produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como meio de 

prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não 

trouxe aos autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas 

trazidas pela reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida inexistente, uma vez que não há qualquer contratação existente 

entre as partes. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao crédito, mesmo que em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na 

espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a 

inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em cadastro 

de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da indenização por 

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

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

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

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

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

Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). b) TORNAR definitiva a TUTELA PROVISÓRIA 

deferida em ID n.º 9587087. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 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: 1001164-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001164-23.2016.8.11.0007 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA JUNIOR 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito afirma a autora ter tido seu nome incluído indevidamente 

no cadastro de inadimplentes pela reclamada por dívida no valor de R$ 

87,21 (oitenta e sete reais e vinte e um centavos), débito este que afirma 

desconhecer. A Reclamada apresentou defesa alegando ter agido em 

exercício regular do direito de credora, no entanto, a ré trouxe aos autos 

apenas imagens de suas telas sistêmicas, que por serem produzidas 

unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo 

qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Em se tratando 
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de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela 

reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, uma vez 

que não há qualquer contratação existente entre as partes. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, 

mesmo que em decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente 

conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

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

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 87,21 (oitenta e sete 

reais e vinte e um centavos) objeto da presente demanda; b) CONDENAR 

a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e 

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

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

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 23 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: 1002467-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002467-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito O autor afirma é cliente da reclamada no plano VIVO 

CONTROLE TOTAL e que no mês de abril de 2016 solicitou à empresa 

reclamada um serviço de recarga programada no valor de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) que seria cobrado em sua próxima fatura com data de 

vencimento para 10/06/2016. Narra que embora tenha solicitado a recarga 

programada para aquele determinado momento, as cobranças de tais 

recargas continuaram a ser cobradas pela reclamada todos os meses. 

Afirma ainda que por diversas vezes tentou resolver o problema por meio 

do serviço de 0800 da empresa sem sucesso. Traz aos autos a fim de 

corroborar tais informações as faturas onde constam a cobrança de 

recarga e diversos protocolos de contato com a ré. Em que pesem as 

alegações da reclamada de que há ausência de interesse de agir por não 

ter havido de tentativa de solução administrativa e de ter sido solicitado tal 

serviço, a ré trouxe aos autos apenas imagens de suas telas sistêmicas, 

que por serem produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como 

meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Por se tratar de relação de consumo, deveria a 

requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações 

expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET 

BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a 

requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal e 

definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na fatura 

do telefone, procedente o pedido de declaração de inexistência de débito 

e de repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, 

mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza 

jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da sentença, porque 

mantido o valor nela estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) No 

presente caso, em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos 

documentos trazidos aos autos pode se concluir que tenha havido a 

cobrança mês a mês de serviço contratado pontualmente e o autor 

tentado solucionar o problema diretamente com a empresa por diversas 

vezes como demonstram os protocolos. A responsabilidade descrita no 

art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de 

fornecimento de bens e serviços, responde pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de 

culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos 

do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não comprovou fato extintivo 

ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, inciso II do NCPC. Nas 

relações de consumo, por expressa disposição legal (artigo 22 do CDC), 

os prestadores de serviço têm o dever de executá-los com qualidade e de 

forma eficiente, sendo que a atuação fora destas condições caracteriza 

ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na prestação do serviço pela parte 

ré ao continuar realizando cobranças por serviços não contratado. 

Inegável, a necessidade do pagamento de indenização pelo dano moral 

sofrido pelo reclamante advindo dos dissabores de ter sido cobrada de 

forma indevida e abusiva. Em casos como este, o dano moral se dá in re 

ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo, 

bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de gerar a ofensa 

ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples fato de o 

consumidor ser surpreendido pelas cobranças a maior pelo serviço 

prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando demonstrados os 

atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a parte 

autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em se tratando de 

danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, firmou-se 

entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que este valor 

ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro ainda a restituição 

dos valores indevidamente cobrados, no valor de R$ 590,34 (quinhentos e 

noventa reais e trinta e quatro centavos), já na forma em dobro. II – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a restituir os 

valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor na forma dobrada na 

quantia de R$ 590,34 (quinhentos e noventa reais e trinta e quatro 

centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do desembolso; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). c) TORNAR definitiva a TUTELA PROVISÓRIA 

deferida em ID n.º 9818167. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com 

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

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 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: 1000721-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IONY PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000721-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: IONY PEIXOTO DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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 – 

Preliminares a) Incompetência em razão da necessidade de produção de 

prova técnica: A preliminar de Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. II - Mérito Afirma a parte autora ter tido seu nome 

indevidamente negativado pela empresa Reclamada, por dívida no valor de 

R$ 3.059,22 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) que 

alega desconhecer. Por outro lado, a empresa ré anexou contestação e 

áudio onde a reclamante confirma à atendente seu nome e endereço, bem 

como a autora esclarece em tal áudio que tinha um plano com a reclamada 

que chegara a usar, mas que quis cancelar, mas como havia uma multa a 

ser paga pelo cancelamento, comprou outro chip e deixou aquele de lado, 

o que demonstra a existência de relação entre as partes. Referido áudio 

se traduz em prova a socorrer as alegações trazidas pela reclamada, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 

373 que: Art.373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. 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 nos autos privas robustos da 

contratação dos serviços. 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. Assim, se a parte 

autora não efetuou o pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, 

adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1001158-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001158-16.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA GOMES DE SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito No mérito afirma a parte autora, em suma, nunca 

ter firmado qualquer contrato com o requerido, aduzindo ter sido 

negativado indevidamente, por desconhecer a dívida. Por outro lado, a 

requerida aduz ter relação jurídica com a parte autora e que diante da 

inadimplência agiu no exercício regular de seu direito. Comprovou a parte 

requerida existência de contrato de relação advinda de contrato de 

telefonia móvel, por meio do n.º (66) 996582469. Diante de tais provas (ID 

n.º 9658816, 9658842, 9658829, 9658847) forçoso concluir que a 

inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Resta 

evidente que houve a regular contratação dos serviços, o que se confirma 

ainda pelo contrato, sendo que ele foi legitimamente assinado, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços. Observa-se que a parte requerida 

juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica 

entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao inadimplemento e 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da negativação. 

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas 

anexadas pela ré decido pela constatação de existência de relação 

jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora contratada por 

meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz 
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dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais 

justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a 

parte autora não efetuou o pagamento dos serviços adquiridos, de forma 

justa, adequada e contratualmente amparada, foi inserida corretamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. 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 o ID n.º 4267329 demonstra 3 (três) 

inscrições preexistentes, 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 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, 21 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: 1002881-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002881-36.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO ANTONIO 

MORAES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Preliminares a) Incompetência em razão da necessidade de 

produção de prova técnica: A preliminar de Incompetência deste Juízo 

ante a necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta 

afastada, haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia. II – Mérito O autor afirma que em 

28/09/2017 foi surpreendido ao analisar o seu extrato e constatar a 

cobrança de dois débitos automáticos no valor de R$ 33,60 (trinta e três 

reais e sessenta centavos) cada, com datas de 26/09 e 27/09. Ao 

consultar o gerente fora informado que tais débitos se referiam a 

empréstimo consignado realizado com a reclamada. Afirma ainda que já 

tivera empréstimos com a empresa reclamada, mas que os mesmos já 

foram quitados. Traz aos autos extratos bancário comprovando os 

descontos e comprovante de quitação do empréstimo realizado. Em que 

pesem as alegações da reclamada de que está exercício regular de 

direito, uma vez que houvera a regular utilização do serviço, a ré trouxe 

aos autos para corroborar suas alegações contratos que demonstram 

como última parcela para pagamento a data de 02/03/2017 e os descontos 

realizados foram feitos no mês de setembro de 2017, razão pela qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de 

forma cabal e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga 

cobrado na fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de 

inexistência de débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na 

medida em que, mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a 

cobrança de serviços de internet banda larga. Valor da condenação 

fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da 

sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

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

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

do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode se 

concluir que tenha havido a cobrança por serviços não contratados A 

responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré ao continuar realizando cobranças por 

serviços que não fora contratado. Inegável, a necessidade do pagamento 

de indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores de ter sido cobrada de forma indevida e abusiva e ter tido seu 

nome incluso em cadastro de mal pagadores. Em casos como este, o dano 

moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do 

efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de 

gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples 

fato de o consumidor ser surpreendido pelas cobranças a maior pelo 

serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao pedido de 

restituição dos valores indevidamente pagos, entendo que deva ser 

concedido, uma vez que a autora traz aos autos extrato de conta bancária 

que demonstra os débitos indevidos de R$ 134,40 (cento e trinta e quatro 

reais quarenta centavos) já na forma em dobro. III – Dispositivo Ante o 
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exposto, no mérito JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos 

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

a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). d) CONDENAR a ré no pagamento, em favor 

da autora, da quantia de R$ 134,40 (cento e trinta e quatro reais quarenta 

centavos) já na forma dobrada, referente à restituição dos valores 

indevidamente cobrados, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1003014-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003014-78.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO ANTONIO 

MORAES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Preliminares a) Litispendência A Reclamada em preliminar alega a 

ocorrência de litispendência em relação a ação de nº 

1002881-36.2017.8.11.0007 em trâmite perante este Juizado Especial. 

Rejeito a preliminar, no entanto em Despacho proferido em ID 10579119 

fora reconhecida a conexão entre as ações. b) Incompetência em razão 

da necessidade de produção de prova técnica: A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II – Mérito O 

autor afirma que em 27/10/2017 foi surpreendido ao analisar o seu extrato 

e constatar a cobrança de dois débitos automáticos, um no valor de R$ 

27,44 (vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) na data de 29/09 e 

outra no valor de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos) na 

data de 20/10. Ao consultar o gerente fora informado que tais débitos se 

referiam a empréstimo consignado realizado com a reclamada. Afirma 

ainda que já tivera empréstimos com a empresa reclamada, mas que os 

mesmos já foram quitados. Traz aos autos extrato bancário comprovando 

os descontos e comprovante de quitação do empréstimo realizado. Em que 

pesem as alegações da reclamada de que está exercício regular de 

direito, uma vez que houvera a regular utilização do serviço, a ré trouxe 

aos autos para corroborar suas alegações contratos que demonstram 

parcelas com datas e valores muito diverso dos referentes à negativação, 

razão pela qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por 

se tratar de relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova 

no sentido de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, 

sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos 

valores que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do 

ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o autor solicitou o 

serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, procedente o 

pedido de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito. 

Dano moral verificado na medida em que, mesmo depois de reclamações, 

a companhia ré manteve a cobrança de serviços de internet banda larga. 

Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos 

a partir da sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) No presente caso, em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

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

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

do Consumidor. Da análise dos documentos trazidos aos autos pode se 

concluir que tenha havido a cobrança por serviços não contratados A 

responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 

comprovação de culpa. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual nos termos do art. 373, inciso I do NCPC e a reclamada não 

comprovou fato extintivo ou modificativo do direito do reclamante, art. 373, 

inciso II do NCPC. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

legal (artigo 22 do CDC), os prestadores de serviço têm o dever de 

executá-los com qualidade e de forma eficiente, sendo que a atuação fora 

destas condições caracteriza ato ilícito. Assim, resta claro o defeito na 

prestação do serviço pela parte ré ao continuar realizando cobranças por 

serviços que não fora contratado. Inegável, a necessidade do pagamento 

de indenização pelo dano moral sofrido pelo reclamante advindo dos 

dissabores de ter sido cobrada de forma indevida e abusiva e ter tido seu 

nome incluso em cadastro de mal pagadores. Em casos como este, o dano 

moral se dá in re ipsa, ou seja, independentemente da comprovação do 

efetivo prejuízo, bastando a demonstração da ocorrência de fato capaz de 

gerar a ofensa ao íntimo do indivíduo na pessoa física do autor. O simples 

fato de o consumidor ser surpreendido pelas cobranças a maior pelo 

serviço prestado pela ré gera o dever de indenizar. Estando 

demonstrados os atos indevidos, o dano e o nexo de causalidade entre 

ambos, a parte autora prescinde especificar o seu prejuízo monetário, em 

se tratando de danos morais. E, no que diz respeito ao seu quantum, 

firmou-se entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que 

este valor ficará sempre a cargo do prudente arbítrio do julgador. Por fim 

fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao pedido de 

restituição dos valores indevidamente pagos, entendo que deva ser 

concedido, uma vez que a autora traz aos autos extrato de conta bancária 

que demonstra os débitos indevidos de R$ 67,20 (sessenta e sete reais e 

vinte centavos). III – Dispositivo Ante o exposto, no mérito JULGO 

PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente 

Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a pagar à autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). b) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da 

autora, da quantia de R$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos), 

referente à restituição dos valores indevidamente cobrados, acrescida de 

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

monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso. c) TORNAR definitiva a 

TUTELA DE URGENCIA proferida em ID n.º 10620637. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

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

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

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

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1001536-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA COSTA LAGE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001536-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VICENTE DA COSTA LAGE 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência em 

razão da necessidade de produção de prova técnica: A preliminar de 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. II - Mérito 

Afirma a parte autora ter tido seu nome indevidamente negativado por 

dívida no valor de R$ 249,78 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta 

e oito centavos) que afirma desconhecer, uma vez que nunca realizou 

negócios com a reclamada. A empresa ré em contestação argumentou 

pelo seu exercício regular de direito quanto ao recebimento dos valores 

referentes às prestações de empréstimo, uma vez que a contratação fora 

devidamente autorizada e assinada pelo autor conforme Ficha Cadastral 

(ID n.º 9145114). É importante registrar que a assinatura do autor na ficha 

cadastral é idêntica à lançada no seu documento de identidade, o que 

evidencia a contratação existente entre as partes. Diante de tais provas, 

forçoso concluir que a contratação, bem como o débito eram de 

conhecimento do autor e consequentemente a inocorrência da 

inexigibilidade das prestações não sendo causado então nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, ficha cadastral/contrato que deu causa 

aos débitos. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. 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 a reclamada se desincumbiu do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termos dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora efetuou a contratação, nada mais justos que os 

valores continuem a ser cobrados. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com das parcelas do empréstimo em seu subsidio, 

portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. 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. III - Dispositivo 

Ante o exposto, superadas as preliminares, no mérito JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 8010178-43.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDICO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010178-43.2015.8.11.0007 REQUERENTE: EDICO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. FUNDAMENTO E DECIDO. A requerida 

arguiu preliminares, de modo que passo a apreciá-las. Aduz que a 

questão a ser apreciada encontra-se prejudicada, eis que não houve nova 

conduta indevida por parte da Requerida, mas sim, desdobramento da 

conduta anterior. Tal preliminar prospera, pois verifico que o presente 

processo possui conexão com os fatos debatidos nos autos n. 

0010361-15.2013.811.0010, em trâmite neste mesmo Juízo. Nota-se ainda 

que os autos 0010361-15.2013.811.0010, em trâmite neste juízo, foram 

julgados parcialmente procedentes, razão pela qual reputo como 

principais. O art. 485 do Código de Processo Civil nos diz o seguinte: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Outrossim, importante 

salientar que o dispositivo processual adequado é Execução de Título 

Judicial, uma vez que as sanções referentes ao descumprimento foram 

devidamente fixadas no dispositivo anterior. DISPOSITIVO Desta forma, 

havendo coisa julgada, a qual, conforme art. 337, inciso VII e § 4º do 

NCPC, ocorre coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por 

decisão transitada em julgado, caberá ao juiz prevento julgar o mérito da 

demanda e excluir a competência do outro juízo que também recebeu ação 

idêntica, razão pela qual ACOLHO A PRELIMINAR AVENTADA PELA 

RECLAMADA E SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do NCPC. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 24 de Fevereiro de 2018. 

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO INACIO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 

1003037-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ESPEDITO INACIO MARTINS 

FILHO REQUERIDO: AYMORE Vistos. Ausente o relatório em razão do 
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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 ter tido seu nome levado a 

protesto no 3º Tabelionato de Protesto da comarca de Curitiba-PR por 

dívida no valor de R$ 10.646,85 (dez mil, seiscentos e quarenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) que afirma desconhecer, uma vez que 

nunca realizou negócios com a reclamada (ID n.º 10589457). A empresa 

ré em contestação argumentou pelo seu exercício regular de direito quanto 

ao recebimento dos valores referentes às prestações de empréstimo, uma 

vez que a contratação fora devidamente autorizada e assinada pelo autor, 

conforme Contrato de Financiamento juntado aos autos (ID n.º 11477400). 

Importante registrar, ainda, que a parte ré apresentou cópias dos 

documentos pessoais do autor exigidos durante a contratação e, ademais, 

a assinatura lançada no instrumento contratual é idêntica à da procuração 

apresentada no processo pela própria parte autora. Diante de tais provas, 

forçoso concluir que a contratação, bem como o débito realmente existem, 

não sendo causado então nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos 

provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou 

seja, contrato que deu causa aos débitos. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

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 a reclamada se 

desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termos dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora efetuou a 

contratação, nada mais justos que os valores continuem a ser cobrados. 

Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com das parcelas do 

empréstimo em seu subsidio, portanto, não há que se falar em indenização 

por danos morais. 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. III - Dispositivo Ante o exposto, superadas as preliminares, no 

mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante 

em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27679 Nr: 112-29.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalino Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Santos Oliveira

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALUIR SANTOS OLIVEIRA, Cpf: 

21097852920, Rg: 925.261, Filiação: Pedro de Oliveira e Adelaide Santos 

de Oliveira, brasileiro(a), natural de Ortigueira-PR, casado(a), operador de 

máquinas, Telefone 521-4152. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 305.698,47 (trezentos e 

cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), 

conforme memória de cálculo aportada nos autos, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC).

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se 

encontra às fls. 250/253, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, CPC).Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para 

apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens 

passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima 

previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 04 de abril de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122889 Nr: 1151-75.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda), Clovis Hipolito Pedrosa, Ranilso Ferreira Dias

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCADO BURITIS LTDA - ME 

(MERCADO BURITIS LTDA), CNPJ: 09069231000126, Inscrição Estadual: 

133443000, atualmente em local incerto e não sabido CLOVIS HIPOLITO 

PEDROSA, Cpf: 03717326112, Filiação: Claudete Hipolito Pedrosa, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido RANILSO 

FERREIRA DIAS, Cpf: 03721372107, Rg: 302168639, Filiação: Eva Ferreira 

Dias, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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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: 05/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MERCADO BURITIS LTDA - ME (MERCADO BURITIS LTDA), CLOVIS 

HIPOLITO PEDROSAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de falta do recolhimento e/ou recolhimento a menor o ICMS 

ESTIMATIVA POR , OPERAÇÃO, no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido 

por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com 

mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da 

Federação ou do exterior., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20151901/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 40.711,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125565 Nr: 2711-52.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Timber Group Exportação de Madeiras Ltda, 

Vilson Siebert, Marcos Antonio Rosini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIMBER GROUP EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 05682524000204, Inscrição Estadual: 

13.260.105-2, atualmente em local incerto e não sabido VILSON SIEBERT, 

Cpf: 32800533072, Rg: 1.902.604-3, Filiação: Arnoldo Siebert Filho e 

Brigida Schulter, data de nascimento: 23/10/1958, brasileiro(a), natural de 

Paranavai-PR, casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido MARCOS ANTONIO ROSINI, Cpf: 03528586800, Rg: 12.871.428, 

Filiação: José Rosini e Odete Moura Rosini, data de nascimento: 

08/09/1962, brasileiro(a), natural de S. S. do Paraíso-MG, casado(a), 

comerciante, Telefone 69.3416.2043. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TIMBER 

GROUP EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, VILSON SIEBERTE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO de 

irregularidade de escrituração de livros fiscais, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8801/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.264,43

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27028 Nr: 3563-96.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalino Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Santos Oliveira

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALUIR SANTOS OLIVEIRA, Cpf: 

21097852920, Rg: 925.261, Filiação: Pedro de Oliveira e Adelaide Santos 

de Oliveira, brasileiro(a), natural de Ortigueira-PR, casado(a), operador de 

máquinas, Telefone 521-4152. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 25.850,71 (vinte e cinco mil, 

oitocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), conforme memória 

de cálculo aportada nos autos, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, CPC).

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se 

encontra às fls. 277/279, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, CPC).Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para 

apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens 

passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima 

previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - Resp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 04 de abril de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 5201-47.2015.811.0007

 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: Clair de Sousa Santos

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 30/05/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros, bem como para que providencie a notificação da parte 

autora para comparecer na data e local da perícia munido(a) de 

documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso e exames 

médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na determinação 

da alegada condição de saúde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 5201-47.2015.811.0007

 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: Clair de Sousa Santos

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida acerca da perícia médica 

designada para o dia 30/05/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141268 Nr: 3656-05.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani de Carvalho

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 20/06/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 51/2018     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 HELENA PRADO MOLINA 

DUARTE MONTEIRO, Matrícula nº 5916, Técnica Judiciária – PTJ, da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, 60 (sessenta) dias de licença 

para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 24.2.2018 a 

24.4.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 5 de 

abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 51/2018

 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 HELENA PRADO MOLINA DUARTE MONTEIRO, 

Matrícula nº 5916, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde 

em prorrogação, no período de 24.2.2018 a 24.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 5 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 52/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de abril do 

corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de alteração formulado pela Gestora Vanessa 

Faria de Freitas;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 46/2018/DF, de 2.4.2018, que 

alterou a Portaria nº 41/2018/DF, de 16.3.2018, no que tange ao Plantão 

Judiciário Regional dos Gestores Judiciários desta Comarca, nos dias 

abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 6, 8 e 9 de ABRIL de 2018

Gestor(a)Judiciário(a):VANESSA FARIA DE FREITAS

Telefones: (66) 98458-0580

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 7 de ABRIL de 2018

Gestor (a)Judiciário(a):ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO

Telefones: (66) 99635-3887

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 6 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235460 Nr: 13050-45.2016.811.0004

 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: Heltor Realdo Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 3.Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247396 Nr: 4518-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o Ministério Público já se manifestou à fl. 56, 

INTIME-SE a parte autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, JPdS, VADS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 46 de 603



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Em cumprimento ao item 29, das fls. 885verso, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora a se manifestar sobre os cálculos realizados 

às fls. 886/887, em 15 (quinze) dias, e,

 nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que houve 

interposição de embargos que possam gerar efeitos infringentes, 

impulsiona-se o feito para que seja intimada também a parte autora para se 

manifestar sobre referido recurso (fl.s 888/901), no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161134 Nr: 1966-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Santana Machado, Maria Ferreira de 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 VISTOS.

1. Ao considerar a realização da busca via sistema BACENJUD de fls. 92, 

DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 98. Assim, PROCEDA-SE à busca de 

bens móveis passíveis de penhora em nome dos Executados, via 

RENAJUD.

2. Localizados veículos e efetuado o registro, caberá ao exequente 

diligenciar no sentido de localizar os bens para avaliação e remoção, pois 

o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.

3. Restando a busca infrutífera, INTIME-SE o exequente para promover os 

atos necessários ao deslinde da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190014 Nr: 10303-93.2014.811.0004

 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: Coracina Lourenço Guimarães, Lair Guimarães de 

Moraes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 1. O requerente foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito em 48 horas, via carta precatória, fls. 101/102. No entanto, 

permaneceu em silêncio, conforme se vê da certidão de folhas 103, 

proferida em 19.06.2009.

2. Não bastasse, afere-se que o feito se arrasta deste então até a 

presente data sem ter havido a citação da demandada, com efeito, denota 

o desinteresse do autor no deslinde do feito.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. CUSTAS pelo autor. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153894 Nr: 5352-61.2011.811.0004

 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: João Bosco Pereira de Oliveira, Marilene Liones Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Dalton Roberto Mariano da Silva, Juliano Vinicius Arruda de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. O requerente foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito em 48 horas, via carta precatória, fls. 101/102. No entanto, 

permaneceu em silêncio, conforme se vê da certidão de folhas 103, 

proferida em 19.06.2009.

2. Não bastasse, afere-se que o feito se arrasta deste então até a 

presente data sem ter havido a citação da demandada, com efeito, denota 

o desinteresse do autor no deslinde do feito.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. CUSTAS pelo autor. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190033 Nr: 10313-40.2014.811.0004

 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: EGFB, RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, 

constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial (fl.60)

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme consta do AVISO 

DE RECEBIMENO “desconhecido”. Assim, a parte requerente descurou da 

sua obrigação processual de atualizar o seu endereço, conforme art. 274, 

parágrafo único, CPC/2015, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

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

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

enderepço.”

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Sem CUSTAS.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191466 Nr: 11356-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MT

 1. Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, 

constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial (fl.234).

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme consta do AVISO 

DE RECEBIMENO “mudou-se”. Assim, a parte requerente descurou da sua 

obrigação processual de atualizar o seu endereço, conforme art. 274, 

parágrafo único, CPC/2015, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

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

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. CUSTAS pelo requerente.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177694 Nr: 11976-58.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Adalberto Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Armando Carlos, Walter Garcia de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:12.203-A, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, 

João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Em cumprimento a decisão de fl. 187, procedo a intimação do requerente 

para manifestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176459 Nr: 10439-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda, Francisco 

Paulo de Oliveira, Sudário Geronimo da Silva, Dhionis Pereira de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Em razão do lapso temporal havido entre o pedido de folhas 97 e verso 

até a presente data, determino seja renovada vista dos autos ao 

postulante para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 11101-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Célia Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

11101-25.2012.811.0004, Protocolo 168123, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103056 Nr: 8060-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Miranda Carvalho, Higgor João da Cunha 

Ferrari, Nilvazi Gondim Miranda Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernanne de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO, para devolução dos autos nº 

8060-21.2010.811.0004, Protocolo 103056, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190162 Nr: 10407-85.2014.811.0004

 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: Higgor João da Cunha Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilermando Vilela Garcia Filho, Espólio de 

Ernanne de Souza Carvalho, Marco Aurélio Miranda Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO, para devolução dos autos nº 

10407-85.2014.811.0004, Protocolo 190162, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166806 Nr: 9376-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Jacob Barbosa, Espólio de Joelita 

Gomes de Castro, Gilciléia Barbosa de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 9376-98.2012.811.0004, 

Protocolo 166806, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159057 Nr: 11885-36.2011.811.0004

 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: Gilciléia Barbosa de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro, Nildomar 

Falcão Rodrigues de Castro, ELIAS ANTONIO DE SOUZA, ADELMO 

FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA LUIZA SOARES, MARIA DE SOUSA 

GAMA, Geralmino Alves Rodrigues Neto, MARLUCIA VITORIA CARDOSO, 

DIVINO DAVI DOS SANTOS, FABIO VIEIRA PINHEIRO, NICANORA DE TAL, 

DIVALDO AUGUSTO FRANCISCO, CRISTIANE CECHELERO, JOSE VIEIRA 

NUNES, Nadia Raquel Dutra de Morais, SIMONE MARQUES DO 

NASCIMENTO, JOSÉ ROBERTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 

18.483-O, Andreia Oliveira Mendonça - OAB:MT 17.086, Defensoria 

Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, HERBERT DE SOUZA 

PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 

18.272, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177, Maria 

Hercilina Vieira Lima Sousa - OAB:GO 18.123-O, Mauricio Silveira 

Júnior - OAB:22272/O, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 11885-36.2011.811.0004, 

Protocolo 159057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180148 Nr: 2119-51.2014.811.0004

 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: Antônia Jacob Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges, Wilma Bessa 

Nogueira Borges, José Nogueira de Morais, Lucas Ribeiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, Juliana Ribeiro 

Tavares - OAB:12.660-MT, Marcelo Farias Santos de Almeida - 

OAB:MT 15.250-A, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2119-51.2014.811.0004, 

Protocolo 180148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162146 Nr: 3210-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma Bessa Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro, Gilciléia 

Barbosa de Castro, Geralmino Alves Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 3210-50.2012.811.0004, 

Protocolo 162146, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160134 Nr: 601-94.2012.811.0004

 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: Agnaldo Timoteo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joelita Gomes de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA REZENDE MOREIRA 

LOPES - OAB:15008/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, SUELY TOMAZ PELEGRINI - OAB:14124 - 

MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 601-94.2012.811.0004, Protocolo 

160134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203524 Nr: 5779-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza, Nildemar Falcão 

Rodrigues de Castro, Gilciléia Barbosa de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349, Samir Mahmud 

Castro Wadi - OAB:19.003

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 5779-19.2015.811.0004, 

Protocolo 203524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159561 Nr: 12578-20.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Nilson, Elci Nilson, Lari José Accadrolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Nascimento Filho, Olímpio Domingos 

Accadrolli, Danilo Varjão Alves, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12578-20.2011.811.0004, Protocolo 159561, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164489 Nr: 6259-02.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aaron Genske, Marlene Persch Genske
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Levino Persch, Rosangela de Fátima 

Simioni Persch, Arnildo Nilson, Elci Nilson, Lari José Accadrolli, Cristina 

Riva Accadrolli, Alvino Lelis da Silva, Danilo Varjão Alves, Alexandre 

Nilson, Anderson Nilson, Luiz Nascimento Filho, Adriano Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129A/MT, Reinaldo bispo de Araújo Filho - OAB:14.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT, Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Rodrigo Vilela Ravanello - OAB:MT/ 21.360 "O"

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6259-02.2012.811.0004, Protocolo 164489, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220707 Nr: 3217-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Eni Silveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advaldo Gomes Portilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CONCEIÇÃO 

NEVES, para devolução dos autos nº 3217-03.2016.811.0004, Protocolo 

220707, 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.: 189119 Nr: 9587-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus, Antônio Marcos Pinto dos 

Santos, Atinay Bispo da Silva, Alaor Gonzaga dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerne Móveis Ltda, Claudio Cavalcante, Celso 

Martin Spohr, Edilson Aguiar da Silva, João Batista de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da 

lide, nos termos do art.487, I, CPC/2015.13.Em atenção ao princípio da 

causalidade, CONDENO os autores no pagamento das custas e despesas 

processuais, verbas que ficam sob a condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme art.98, §3°, CPC/2015, vez que beneficiários da 

gratuidade da justiça, fl.64.14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200623 Nr: 4161-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Eloy Amaral & Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 e) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos respectivos ao adicional por 

tempo de serviço e a indenização por danos morais.54.Por corolário, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC.55.SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS 

em relação ao Município, conforme art. 3º da Lei Estadual 

7.603/01-MT.56.Tendo em vista a sucumbência em maior, contrário ao 

requerido, CONDENO-O ao pagamento de honorários advocatícios, que 

FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 

§ 3º, I, do CPC.57.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o valor da 

condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, 

inciso III, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 4152 Nr: 1725-06.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DE ÓLEO DIESEL VILA 

RICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos para análise.

2. Ao analisar os autos, constato manifestação da parte executada 

acostada às fls. 67/70.

3. O feito fora extinto por meio de sentença proferida às fls. 60-v, na qual 

resultou na homologação do acordo firmado entre as partes.

4. Às fls. 64, a parte exequente pugnou pelo arquivamento dos autos em 

razão do cumprimento integral do acordo homologado.

5. Desarquivados os autos, manifesta a parte executada requerendo a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca com 

a finalidade de cancelar a penhora realizada do bem descrito às fls. 70.

6. É O RELATÓTIO. DECIDO.

7. Verifico que o imóvel mencionado fora dado em garantia e penhorado 

para satisfazer o débito, conforme se vê às fls. 44/45.

 8. Devidamente cumprida a obrigação, consigno a desnecessidade da 

penhora, motivo pelo qual o requerimento da parte executada de fls. 67/68 

merece prosperar.

 9. Assim, DEFIRO na íntegra o pedido de fls. 68 e, por conseguinte, 

DETERMINO que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca para cancelamento da penhora realizada às margens do imóvel 

de matrícula nº 5.058, no que se refere a presente execução.

10. Cumprida a determinação acima, retornem os autos ao arquivo.

11. Intime-se. Publique-se. Registre-se.

 12. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210936 Nr: 10065-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovita Pinto de Sampaio Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dailton Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Interdição, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às folhas 69, informa a parte autora que o Sr. Dailton Sampaio de 

Souza veio a óbito, razão pela qual sustenta fica comprometido o 

prosseguimento da ação, requerendo a extinção do feito.

3. Com a manifestação retro, veio a Certidão de óbito acostada às fls. 70.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. No caso em tela, consigno que se trata de direito não transmissível, 

devendo, portanto, ser declarada extinção do feito, sem o julgamento do 

mérito.

6. Frente ao exposto, vindo o requerido a óbito, com fundamento no artigo 

485, inciso IX do CPC/2015, JULGO EXTINTO o feito, sem a resolução do 

mérito.

 7. Sem custas.

 8. Ciência ao Ministério Público.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.
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10. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171564 Nr: 4301-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Qualytubo Indústria e Comércio de Tubos Ltda, 

Luis Fabiano Siqueira Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SOAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Alves Ferreira - 

OAB:135452/MG, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de QUALYTUBO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA, todos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 140 que determinou a 

intimação da parte executada para pagar o valor do débito fixado a título 

de honorários, no montante de R$500,00 (Quinhentos reais).

3. A parte executada fora devidamente intimada a se manifestar, a qual 

apresentou comprovante de depósito judicial no valor mencionado, 

conforme se vê às fls. 142/143.

4. Em ato contínuo, o exequente trouxe aos autos manifestação acerca do 

valor depositado, bem como requereu expedição de alvará para liberação 

de depósito judicial em seu favor (fls. 146).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

7. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 146, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 144, em 

favor da parte exequente na conta disposta às fls. 147.

8. Custas processuais pelo executado.

9. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 7633-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Borges de Sousa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Carvalho Campos, Miriam Carvalho 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria Schneider 

Rueda - OAB:37171/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que fora procedida diversas tentativas 

de intimação da parte autora a fim de se manifestar nos autos, sob pena 

de destituição do encargo de curadora provisória, as quais restaram 

infrutíferas (fls. 302 e 308v).

2. Com vista dos autos, manifesta o Douto Membro do Ministério Público 

pela realização da intimação via edital, conforme se lê às fls. 313/314.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro emanado às fls. 313/314, DETERMINO a 

intimação editalícia da curadora MIRIAM CARVALHO CAMPOS, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias, conforme 275, §2º, do CPC/2015.

4. Transcorrido o prazo assinalado, ABRA-SE vistas ao Ministério Público 

pelo prazo legal.

 5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165430 Nr: 7487-12.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, Antônio Pereira 

de Freitas Neto, Alzira Guilhermina de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 179, 

DETERMINO a citação editalícia de todos os requeridos elencados na inicial 

(fls. 05/06), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191621 Nr: 11455-79.2014.811.0004

 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: Morgani Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda, 

Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido Administrabem Participações Ltda. são tempeetivos, motivo pelo 

qual impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a 

contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150369 Nr: 10085-07.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Marizete Batista 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - OAB:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação endereçada 

a requerida Marizete Batista Rosa foi devolvida pelos Correios pelo motivo 

"desconhecido" e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o autor e o outro requerido, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifestem 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.: 79070 Nr: 2515-38.2008.811.0004

 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): Elizabeth Martins Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PEREIRA - 

OAB:30935-GO, MARCUS ANTÔNIO ALVES FERREIRA - OAB:GO 9300

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, nos termos do despacho de folhas 381, no prazo de 05 ( 

cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269646 Nr: 773-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por entre as 

partes já qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. DEFIRO ao requerente, os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do C.P.C.

4. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271139 Nr: 1705-14.2018.811.0004

 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): Gilberto Romanato, Eduardo Alves de Moura, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, MARIA HELENA BEVILAQUA DE LUCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

supramencionadas, com fundamento no Decreto Lei n° 911/1969.

2. Compulsando os autos, constato a emenda da inicial feita pelo 

requerente, no entanto, este deixou de aportar cópia da cédula de crédito 

bancário objeto da lide.

3. Ademais, às fls. 82/84v há documentos cuja visualização se encontra 

prejudicada, motivo pelo qual se impõe a intimação do autor para acostar 

documentos idôneos a concessão da liminar requerida.

4. Diante do exposto, intime-se o douto procurador do autor, para no prazo 

de 10 (dez) dias emendar a inicial, acostando nos autos, cópia na íntegra 

da cédula do crédito bancário, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321 c/c art. 330, IV, do CPC/2015).

5. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273718 Nr: 3387-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valenir Maria Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a requerente juntar aos autos outro 

laudo ou documento capaz de controvertê-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.8.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 7216-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. PRELIMINARMENTE, CONVERTO a presente ação em cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 523 e seguintes, do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, conforme fls. 70v, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do art. 523, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

 5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180555 Nr: 2487-60.2014.811.0004

 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: Hélio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLF Engenharia Ltda, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA CAZORLA 

BARBOSA - OAB:GO/16.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 128 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

requerido VICENTE FURBINO BRETAS FILHO.

2. INDEFIRO, por hora, o pedido de consulto via Sistema BACENJUD, uma 

vez que acostada consulta às fls. 126.

 3. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 2799-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. Rego - Me, Alex Teixeira Fernandes, 

Deusvane Quirino Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, CITEM-SE os Executados 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 
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lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. Os Executados poderão 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, 

poderão os Executados 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 pelo executado. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274110 Nr: 3614-91.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEdS, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta E. E. DA S. 

representado por LUCILENE ELIAS DA SILVA em desfavor de 

VALDENEIDE RESENDE DA SILVA.

2. Compulsando os autos, verifico que o autor pugna em seus pedidos 

pela cobrança de R$ 59.554,30 (cinquenta e nove mil quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta centavos) referente às prestações não 

adimplidas, sob pena de prisão.

 3. Verifico, desde logo a inadequação do suplicado, tendo em vista que o 

rito processual que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, 

compreende a cobrança de ATÉ 3 (TRÊS) PRESTAÇÕES anteriores ao 

ajuizamento da ação, conforme art. 528, §3º, do CPC/2015.

4. Isto posto, saliento que a cobrança realizada nestes autos deve seguir 

rito expropriatório de bens, conforme art. 523 c/c art. 824 do CPC/2015

 5. Assim, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a emenda da inicial e adeque os pedidos ao rito processual que 

pretende ver processada a presente demanda, conforme preceitua o art. 

321 do CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

os artigo 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 3490-11.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCRF, CARF, LMRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

2. INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo 

(art.528, caput, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, 

não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, DETERMINO seja expedido 

ofício com ordem de protesto da sentença ao cartório competente (art.528, 

§1º, CPC/2015).

 3. Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(§3º, 528, CPC/2015), além do protesto.

4. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§7º, art.528, 

CPC/2015).

5. Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, 

OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob 

pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, 

art. 529, CPC). O ofício conterá o nome e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância 

a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 

deve ser feito o depósito (§2º).

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212375 Nr: 10891-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Lima Crecêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 1. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro – DPVAT ajuizada por 

FERNANDO LIMA CRECÊNCIO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS OBRIGATÓRIOS- DPVAT.

2. Considerando a escusa do expert (fl. 130), NOMEIO como PERITO o Dr. 

JOSÉ LUIZ LAURO, CRM: 1537-MT, médico ortopedista, com sede em 

Barra do Garças, Rua Independência, Centro.

3. Intime-se o perito para, em 05 dias, informar se aceita a nomeação, 

consignando que somente poderá se recusar por impedimento ou 

suspeição (artigo 467, do CPC/2015) e, em sequência, intime-se o perito 

para designar data e local para a realização da perícia, devendo 

comunicar este Juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

 4. Cientifique o expert que fica desde já ARBITRADO para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) de acordo 

com o disposto no Artigo 6º da RESOLUÇÃO 127/2011 DO CONSELHO 

NACIONAL DA JUSTIÇA, conforme a decisão de fls. 122/123.

 5. Intimem-se as partes para apresentarem os quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que as partes poderão apresentar quesitos 

suplementares durante a diligência (469, do CPC/2015).

6. Com a data da perícia, intimem-se as partes para comparecem no local 

designado (artigo 474, do CPC/2015).

7. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, contados após a realização do exame, 

para entrega do Laudo Pericial.

8. Após a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 477, §1º, do 

CPC/2015).

 9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224310 Nr: 5491-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnus Lívio Lucas de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID GONÇALVES DE 

ANDRADE SILVA - OAB:52.334/SP
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 PROCESSO Nº 5491-37.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 224310

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS-MT em face de MAGNUS LÍVIO LUCAS DE CARVALHO.

 À fls. 46, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção da certidão de dívida ativa contraída pelo(s) 

executado(s) em razão deste(s) ter (em) satisfeito voluntariamente a 

obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, como 

elenca à fls. 45, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 Intimado para manifestar nos autos a respeito do pedido de extinção, em 

prazo assinalado, o executado não só concordou com o manifesto 

extintivo, como juntou comprovantes de quitação do débito fiscal, à fls. 

52/55, também requerendo a finalização do processo.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 02 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211933 Nr: 10638-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Sandro da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Borges Lira, AGPAC Services Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, João Jackson Vieira Gomes - 

OAB:20.239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo de fls. 222/252, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221301 Nr: 3613-77.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA PEREIRA ABREU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-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$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 215048 Nr: 12477-41.2015.811.0004

 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: BdCL, KBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos acerca do Laudo do Estudo Psicológico de fls. 

64/70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199506 Nr: 3371-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Pereira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garica 

Lopes - OAB:OAB/MT 11.877-A

 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.: 247592 Nr: 4629-32.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que decorreu o prazo requerido pela autora, intime-se para 

indicar o endereço do réu.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172023 Nr: 4845-32.2013.811.0004

 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): Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 PROCESSO CÓD. 172023

Vistos.

Trata-se de busca e apreensão movida por BV Financeira s/a em face de 

Valdeci Correa Ramos Queiroz.

O requerido efetuou o pagamento das parcelas inadimplentes, razão pela 

qual o autor pugnou pela extinção dos autos, nos termos do artigo 485, 

VIII, do CPC.

 Em sentença proferida por este Juízo, o acordo foi homologado, 

extinguindo-se o feito.

 Na manifestação retro, o autor pugnou pela baixa do impedimento judicial 

no prontuário do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD. Entretanto, 

compulsando os autos verifica-se que não consta nenhuma restrição 

inserida pelo juízo, conforme demonstrado no extrato retirado do próprio 
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sistema, com pesquisa realizada pela placa do automóvel, razão pela qual 

deixo de analisar o pleito.

Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211664 Nr: 10477-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Processo nº 10477-68.2015 – Código 211664

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora, Sicredi 

Arxingu, em face da decisão que homologou o acordo e extinguiu o 

processo com resolução de mérito.

Alega que o acordo entre as partes foi a suspensão da marcha 

processual até o cumprimento integral do pactuado, sendo, contudo, 

extinto o processo com resolução do mérito de forma prematura.

Pugna o requerente pelo recebimento dos embargos declaratórios, pois a 

seu entender tempestivo, uma vez que não foi intimado da sentença 

homologatória, bem como a sua procedência, alterando o dispositivo da 

sentença.

Ainda, requer, após a oitiva da parte contrária, o deferimento da 

reintegração de posse.

Instada, o requerido alega a sua insuficiência financeira para cumprir com 

o acordo e pugna por uma dilação temporal para por dar efetiva quitação 

do débito acordado.

Por sua vez, o requerente, a fl. 80, requereu o indeferimento da pretensão 

do requerido, a apreciação dos embargos e da análise da liminar vindicada 

na inicial.

É o relatório.

A legislação procedimental estatui que os Embargos de Declaração tem 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissões sobre o tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante sustenta que a sentença extinguiu o feito com 

resolução de mérito quando as partes acordaram pela suspensão da 

marcha processual.

Todavia, o que se pretende por vias transversas, é uma espécie de Juízo 

de retratação da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita.

Portanto, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso ou ainda o dar 

prosseguimento pelo cumprimento de sentença.

Diante do exposto, ante a ausência de cabimento, rejeito os embargos 

declaratórios interpostos e mantenho a decisão objurgada por seus 

próprios fundamentos.

Intime-se. Cmpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266836 Nr: 17259-23.2017.811.0004

 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: Regina da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal, Estado de Mato Grosso, 

Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 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, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, POLLYANA MACHADO DE MORAES 

VARJÃO - OAB:, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES - OAB:

 Processo nº 17259-23.2017– Código 266836

Vistos.

Trata-se ação de obrigação de fazer, combinado com pedido de tutela 

específica proposta por Regina Da Silva Lima em face de União Federal, 

Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças/MT.

Colhe-se dos autos que a liminar vindicada foi deferida às fls. 38/39. 

Contudo, às fls. 63/64, a requerente alega que transcorreu o prazo 

determinado na decisão sem o seu devido cumprimento, pugnando, ao 

final, pelo bloqueio das verbas públicas para custear o tratamento 

cirúrgico, sem, contudo, discriminar os valores que serão necessários 

para custear o tratamento.

Dessa forma, foi determinado que a parte requerente fornecesse o valor 

que deverá custear o tratamento vindicado, colacionando aos autos pelo 

menos 03 (três) orçamentos.

A autora juntou aos autos 3 (três) orçamentos, contudo, da mesma 

instituição hospitalar, além de não juntar orçamento para a realização dos 

exames pré-operatórios.

Assim sendo, não obstante a urgência que o caso requer, não há como 

deferir os atos executivos requeridos, uma vez que não há parâmetros 

razoáveis dos valores a serem bloqueados ou justificativa que 

inviabilizasse a pesquisa de mercado.

Com efeito, em casos que tais, o bloqueio de valores dos entes 

executivos, conforme requerido, é medida excepcional, podendo 

acarretar, também, sérios prejuízos para a administração pública que 

possui certo planejamento com suas receitas podendo interferir ainda na 

prestação de outros casos de urgência em relação aos serviços de 

saúde.

Dessa forma, a fim de causar o mínimo prejuízo para ambas as partes é 

necessária a demonstração do real valor do tratamento com razoável 

pesquisa de mercado, uma vez que certamente o valor na iniciativa 

privada será superior ao despendido pelo ente público caso fosse 

realizado pela sistema único de saúde.

Destarte, intime a parte autora para que providencie ao menos 3 (três) 

orçamentos de todo o tratamento ou que justifique a sua inviabilidade, no 

prazo de 03 (três) dias.

Além disso, deverá a autora se manifestar sobre a presença da União, 

emendando a petição inicial, se entender ser o caso.

Intime-se. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262451 Nr: 14529-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14529-39.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 262451

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por AUGUSTO WEREHITE em face de BANCO ITAÚ BMG.

Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que o requerente apresentou, à fls. 40, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 
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despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 06 de junho de 2018, 

quarta-feira, às 14h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.

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

 Barra do Garças-MT, 04 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263020 Nr: 14893-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14893-11.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263020

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por AUGUSTO WEREHITE em face de ITAÚ UNIBANCO 

S.A.

Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que o requerente apresentou, à fls. 40, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 27 de junho de 2018, 

quarta-feira, às 14h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.

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

 Barra do Garças-MT, 04 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271251 Nr: 1773-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1773-61.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271251

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO BMG.

Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 36, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 04 de julho de 2018, 

quarta-feira, às 14h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.

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

 Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271300 Nr: 1821-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1821-20.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271300

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO ITAÚ 

BMG.
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Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 39, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 11 de julho de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.

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

 Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271055 Nr: 1661-92.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1661-92.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271055

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por PIERINA WAUTOMO REWE em face de BANCO BMG.

Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 36, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 08 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.

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

 Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271533 Nr: 1981-45.2018.811.0004

 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): Prado Comércio de Medicamentos Ltda - ME, 

Rogério Barros Prado, Alair Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:21.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c 

Tutela Provisória de Urgência, intentada pelo Ministério Público em face de 

Prado Comércio de Medicamentos Ltda-Me e Outros, devidamente 

qualificado nos autos.

Segundo narra a Inicial em 2017 aportou naquela Promotoria de Justiça, um 

relatório da vigilância sanitária municipal que notificava inúmeras 

irregularidades sanitárias praticadas por drogarias localizadas no 

Município de Barra do Garças, conforme relatório técnico nº 

085/VISA/2017 acostados às fls. 07/18 do procedimento anexo, fato que 

ensejou a instauração do inquérito civil eletrônico nº 68/2017.

Consta que no bojo do inquérito civil foi oportunizado às drogarias 

autuadas pelo órgão de vigilância sanitária, que firmassem junto àquela 

promotoria, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, no qual assumiriam o 

compromisso, tanto de sanar as irregularidades apontadas no relatório 

técnico, quanto se absterem das práticas irregulares.

No entanto consta que quando da audiência realizada na promotoria, 

houve pedido de um prazo para análise das propostas do TAC por 

algumas drogarias. Posteriormente, em resposta, os demandados 

manifestaram-se no sentido de que fosse revisadas as cláusulas do TAC, 

especialmente no que concerne ao valor estipulado à título de indenização 

por danos morais coletivos, o que não foi aceito pelo Ministério Público, 

motivando assim a propositura da presente ação.

O Ministério Público pleiteou liminarmente que a empresa requerida se 

abstenha de: comercializar medicamentos fora do inventário do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC; de 

comercializar medicamentos e produtos diversos sem a devida nota fiscal 

de compra dos itens; e a determinação para que no prazo de 60 

(sessenta) dias providencie a inclusão de todos os medicamentos sujeitos 

a controle especial no inventário do SNGPC e que o estoque físico dos 

medicamentos e substâncias sujeitas a controlo especial seja idêntico ao 

escriturado no referido sistema.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

 A legitimidade do Ministério Público, para propor a presente ação é 

patente, consoante se verifica da breve leitura do art. 129, III, da CF, além 

do art. 82, I do CDC.

Os danos demonstrados no presente caso se amoldam aos danos que 

ensejam a propositura da ação (art. 81 do CDC), sendo perfeitamente 

possível a pretensão posta em juízo.

Por fim, anoto que para a concessão da liminar devem concorrer os dois 

requisitos legais, quais sejam, relevante o fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final, em com base no CPC 
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quando houver a probabilidade do direito pleiteado e a possibilidade de 

grave prejuízo ao direito a ser tutelado.

Dados estes esclarecimentos, passo a analisar o pedido liminar.

Pelo que consta do caderno informativo juntado o relatório técnico de nº 

085/VISA/2017, lavrado pela Vigilância Sanitária deste município, apontou 

irregularidades quanto aos produtos expostos à venda no local. Foram 

identificados medicamentos sujeitos a controle especial não cadastrados 

no SNGPC e sem apresentação das devidas notas fiscais, alojados e uma 

caixa de papelão coberta com tecido, escondida abaixo do balcão.

 Constatou-se ainda a comercialização de medicamentos de controle 

especial não cadastrados no SNGPC, bem como a existência de registro 

de medicamentos em referido sistema que não foram localizados no 

estabelecimento demandado, bem como não foi apresentado receituário 

que atestasse que o fármaco fora comercializado.

Assim alega o Ministério Público que os demandados efetuaram prática 

irregular e abusiva, diante da comercialização de medicamentos em 

dissonância às normas de vigilância sanitária, especialmente quanto aos 

fármacos sujeitos a controle especial.

No que concerne aos requisitos ensejadores do deferimento da 

antecipação de tutela em sede liminar na ação civil pública os vejo 

presentes, uma vez que bem demonstrado a probabilidade do direito e o 

risco de resultado útil ao processo, pois pela documentação juntada, 

percebe-se que a requerida não cumpre com os requisitos necessários 

para a comercialização de medicamentos com controle especial.

 Quanto ao perigo de resultado útil ao processo, regra geral, “… diz-se da 

contingência de agravar-se, no curso do processo, a lesão de direito cuja 

reparação por via judicial se postula” (In J.M Othon Sidou, Dicionário 

Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 4ª Ed., Rio de Janeiro: 

Forense Universitária Biblioteca Jurídica, p. 589). Evidencia-se, portanto, 

pelo receio da ineficácia do provimento final, caso favorável.

O risco de dano é manifesto, pois o comércio deste tipo de medicamento 

exige uma série de cuidados, a fim de que os mesmos sejam entregues 

aptos ao consumo, o que visa resguardar, única e exclusivamente, o 

direito à vida, cuja proteção é obstaculizada pelo uso indiscriminado de 

medicamentos controlados, prejudiciais à saúde.

É de se relembrar que a probabilidade do direito, se evidencia, a princípio, 

pela possibilidade do exercício do direito de ação e pela relevância dos 

fundamentos da demanda, ou, em outros termos, se, pelo menos em tese, 

houver a possibilidade, no mérito de um provimento favorável.

Assim, vejo que estão presentes os pressupostos necessários ao 

deferimento da liminar, que impedirá que a empresa continue a descumprir 

as normas sanitárias.

Ante o exposto, uma vez presentes os requisitos contidos no art. 9º, 

parágrafo único, I e art. 300, ambos do CPC, DEFIRIO a liminar para que a 

requerida:

A) Se abstenha de comercializar medicamentos fora do inventário do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC.

 B) Se abstenha de comercializar medicamentos e produtos diversos sem 

a devida nota fiscal de compra dos itens.

C) No prazo de 60 dias providenciar: a inclusão de todos os medicamentos 

sujeitos a controle especial no inventário do SNGPC; e que o estoque 

físico dos medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial seja 

qualitativa e quantitativamente idêntico ao escriturado no SNGPC.

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de 

descumprimento desta decisão, limitando a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

cabendo ao autor comprovar eventual descumprimento.

Determino ainda, que a ré apresente, no prazo de 100 (cem) dias, 

documentos comprobatórios da adequação estrutural e documental para 

prestações de serviços de armazenamento e transporte de 

medicamentos, drogas e insumos, em conformidade com as normas de 

vigilância sanitária.

Cite-se o réu para oferecer resposta no prazo legal.

Dê-se vista ao Ministério Público desta decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93423 Nr: 7254-20.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares Ltda - 

02.563.570/0001-15, Tathiana Pitaluga Moreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anizeth - OAB:, ANIZETH DE 

SOUZA LIMA - OAB:40369, TATHIANA PITALUGA MOREIRA DE 

CASTRO - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Certifico que a guia de pagamento da diligência do oficial de justiça de 

folhas 141/verso não corresponde ao comprovante de pagamento de 

folhas 142.

 Certifico, outrossim, que em consulta ao site do TJMT, no campo de 

emissão de guias on line, consulta de guias arrecadadas, verifica-se, 

conforme extrato em anexo, que no dia 08/03/2018 foram emitidas duas 

guias para este processo, tendo sido somente uma arrecadada.

 Assim, intimo a parte autora para juntar aos autos a correta guia de 

pagamento arrecadada para posterior repasse do valor para o oficial de 

justiça pela diligência já cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258576 Nr: 11868-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Marques Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Carvalho de Sousa, Eliete Carvalho de 

Sousa, Creuza Carvalho de Sousa, Doneide Carvalho de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no julgamento do Agravo de Intrumento nº 

1013045-81.2017.8.11.0000 (fls. 96-100), que deu parcial provimento ao 

recurso.

Intime-se a parte requerente, Arlete Marques Camilo, para que emende a 

inicial comprovando sua condição de hipossuficiente, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme determinado pela decisão supracitada, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273604 Nr: 3331-68.2018.811.0004

 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: Eduardo Viana Dary

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Virgulino Alves Dary, Espólio de 

Elizia Viana Dary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio dos 

falecidos Virgulino Alves Dary e Elizia Viana Dary, proposto por seu filho 

Eduardo Viana Dary.

 Nomeio como inventariante o requerente Eduardo Viana Dary, que deverá 

ser intimado para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 
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primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

Custas quitadas pelo requerente, uma vez que juntados os comprovantes 

à fls. 13/14.

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

Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3280-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:21622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-SE a requerente a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 05 de julho de 

2018, às 14h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262198 Nr: 14377-88.2017.811.0004

 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: DVD Informática e Telecomunicações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327/DF, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que deu parcial provimento ao recurso.

 2. Intime-se a parte requerida para, no prazo 15 (quinze) dias, apresente 

cópia nos contratos descritos na inicial, conforme determinado pelo 

egrégio Tribunal às fls. 205.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179753 Nr: 1718-52.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleidimar Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que deu provimento ao recurso de apelação e 

julgou improcedente o pedido da autora.

 2. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o 

que entenderem de direito nos autos.

3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189445 Nr: 9851-83.2014.811.0004

 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: Setae - Serviço de Tratamento de Água & Esgoto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente de Tributos Estaduais da Unidade 

Fazendária, Posto Fiscal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Araújo de Oliveira - 

OAB:MT 9.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que ratificou a sentença de fls. 63/65.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244430 Nr: 2350-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agilly Transportes de Cargas Ltda, Ana 

Carolina Batista Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que reformou a sentença de fls. 27, 

determinando a suspensão do feito durante o prazo concedido no acordo 

entabulado entre as partes, para que o executado cumpra voluntariamente 

a obrigação.

 2. Desta forma, suspenda-se a presente execução pelo prazo de 20 

(vinte) meses, conforme requerido no acordo entabulado às fls. 25/26, 

iniciando-se o decurso temporal com a data de protocolo da petição.

3. Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

4. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, em 

10 (dez) dias, requere o que entender de direito nos autos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183791 Nr: 5321-36.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandy dos Santos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A, Maria 

Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão retro, que reformou a sentença de fls. 83, 

determinando o regular prosseguimento do feito.

 2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito nos autos.

3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 97190 Nr: 2173-56.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ribeiro da Silva, Luciene Ribeiro da Silva, 

Deusilda Ribeiro da Silva, Iogononda Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 VISTOS.

Reitere a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar, acerca da informação de fls. 272, sob pena de extinção do 

feito.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180770 Nr: 2684-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito para impulsionamento da execução, no sentido de indicar a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

feito.

Sem a indicação da localização dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) 

ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será 

suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.

Transcorrido o prazo intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início 

do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

Após arquivamento definitivo e transcorrido o prazo prescricional de 05 

anos, voltem-me para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247355 Nr: 4492-50.2017.811.0004

 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: Elias Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri, E. L. Esteves Imobiliária, 

Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a certidão de fls. 50, intime-se o requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, forneça o endereço atualizado dos requeridos E. 

L. Esteves Imobiliária e Eurípedes Luiz Esteves para citação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 2941-11.2012.811.0004

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610-MT

 VISTOS.

Intime-se pessoalmente o executado, para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca da certidão de fls. 167.

 Após, manifeste-se o requerente no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96032 Nr: 948-98.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayane de Almeida Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília Afonso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT

 VISTOS.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

da certidão de fls. 169, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262435 Nr: 14525-02.2017.811.0004

 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: EBZ, ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista as informações contidas na certidão retro, designo nova 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de Julho de 2018, às 

15:30min (MT), pelo Centro de Conciliação desta Comarca.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente a fim de que compareçam 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273463 Nr: 3251-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RB TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTILO LOCAÇÃO DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA MARA BARTH SPALATTI - 

OAB:15243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais remanescentes.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244126 Nr: 2161-95.2017.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Arantes Penteado Locadora - ME, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me, Lothário 

Schirmbeck, Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 narrado acima, o exequente pretende a reconsideração da decisão de fls. 

47/48, que indeferiu o pedido de tutela provisória.Ocorre que, apesar da 

documentação acostada aos autos, o exequente não logrou êxito em 

demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Ademais, o exequente 

concedeu as chaves do respectivo automóvel ao executado sem ao 

menos garantir se de eventuais prejuízos. Assim, mantenho a decisão 

anterior por seus próprios fundamentos. Embora a juntada a posterior de 

documentos, em tese, prove que o exequente esta sendo multado, não 

demonstram a probabilidade do direito.Além do mais, o pedido de 

reconsideração é figura que não integra o direito processual pátrio.Defiro 

o pedido de expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado as 

fls. 71, devendo o exequente para apresentar dados bancários. Após, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

planilha de cálculo atualizada do valor objeto desta execução, bem como 

indicar bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274006 Nr: 3541-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Na inicial a parte autora manifesta desinteresse 

na realização da audiência de conciliação/mediação.Ocorre que a 

audiência de mediação/conciliação somente não será realizada se AMBAS 

as partes manifestarem pela sua não realização, conforme previsto no 

artigo 334, §4º, I do CPC.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 05 

de julho de 2018, às 17h00min (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274448 Nr: 3759-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de expedição de Alvará Judicial formulado Creuza 

Carvalho de Souza, a fim de realizar o registro e a averbação à margem 

das matrículas do imóvel adquirido pela requerente da Srª Marione Lira da 

Silva, representada por sua curadora Andréia Bianca Lira da Silva Franco. 

Não sendo, o registro possível pela interdição realizada.

 A ação de alvará judicial para outorga de escritura pública de imóvel 

decorrente de compra e venda, cujo alienante veio a ser interditado antes 

de efetivado o registro do bem, é perfeitamente cabível, desde que ouvida 

a curadora responsável pela interditada alienante. Somente em caso de 

resistência é que se faz necessário ajuizamento de ação de adjudicação 

compulsória.

Sendo assim, intime-se a curadora Andréia Bianca Lira da Silva Franco, na 

qualidade de representante da interditada Sra. Marione Lira da Silva, para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo, intime-se o Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis 

para que se manifeste.

Após, vistas ao Ministério Público para que se manifeste.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274272 Nr: 3667-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser realizada em 12 de julho de 2018, às 

13h00min (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Por fim, abra-se vistas ao representante do Ministério Público, uma vez 

que encontra-se presente na demanda menor interessado.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274043 Nr: 3568-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVAdS, VKAdS, UFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos arts. 

319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar, as prestações vencidas e 

vincendas no decorrer do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de prisão, 

conforme preceitua o art. 528, §§3º do CPC.

 Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274020 Nr: 3553-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 
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momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Na inicial a parte autora manifesta desinteresse 

na realização da audiência de conciliação/mediação.Ocorre que a 

audiência de mediação/conciliação somente não será realizada se AMBAS 

as partes manifestarem pela sua não realização, conforme previsto no 

artigo 334, §4º, I do CPC.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 12 

de julho de 2018, às 13h30min (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 271273 Nr: 1795-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 

24 de maio de 2018, às 17:00 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237651 Nr: 14571-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusilia Saturnino de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Aparecida de Oliveira - 

OAB:MT 16.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Nunes de Sousa 

Filho - OAB:15027-A

 VISTOS.

Intimem-se a parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 216801 Nr: 928-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thatielly Jesus de Moura, Fernando Nogueira 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 216801

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 18.04.2018 às 15h30min.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214528 Nr: 12174-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Benevides do Carmo Filho, Hiago 

Saraiva Ferrari, Luiz Fernando Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Decisão

Autos 214528

1. Relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra 

Antonio Paulo Benevides do Carmo Filho, Hiago Saraiva Ferrari e Luiz 

Fernando Peres da Silva, imputando-lhe a suposta prática do delito 

descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia foi ofertada em 07.04.2017.

O réu Antônio Paulo Benevides do Carmo Filho foi devidamente notificado, 

conforme certidão de fls. 105/106, tendo apresentado defesa prévia, 

encartada em fls. 101/104.

O réu Luiz Fernando Peres da Silva foi devidamente notificado, conforme 

certidão de fls. 107/108, apresentando defesa preliminar em fls.118/123.

O réu Hiago Saraiva Ferrari foi devidamente notificado, conforme certidão 

de fls. 79/80, apresentando ainda, defesa preliminar em fls. 109/117.

É o breve relato.

2. Fundamento

Afasto os pedidos defensivos quanto a absolvição sumária, uma vez que 

o tema defensivo relativo à atipicidade, na forma postulada, necessita de 

realização de instrução verticalizada.

 Ausentes as hipóteses do art.397, do Código de Processo Penal, afasto 

as alegações defensivas e impulsiono o feito para fins de realização de 

instrução.

3. Dispositivo

a) Recebo a denúncia.

b) Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 11.05.2018, 

às 15hrs (Mato Grosso).

c) Citem-se. Intimem-se.

d) Conforme postulação defensiva de fl. 124, determino que a Secretaria 

expeça-se certidão solicitada.

e) Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 262231 Nr: 14394-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellcristyan Cabral Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos.

Intimem-se às partes para que apresentem alegações finais, no prazo 

legal, iniciando-se pela acusação, após para a defesa.

Deixo de reconhecer a renúncia do causídico de fl. 150, ante a 

inexistência de prova da notificação do réu, atribuição que lhe competia, 

ademais, não cabe ao Poder Judiciário notificar o réu da renúncia de seu 

patrono sem os devidos requisitos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de março de 2017.
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Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194515 Nr: 201-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Gomes de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Vistos, etc.

1. Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público.

2. Outrossim, considerando que os réus foram defendido pela Defensoria 

Pública e que não foram localizados para intimação pessoal, proceda-se 

suas intimações por edital, com prazo de 90 dias (CPP, art. 392, VI, § 1º).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 196555 Nr: 1542-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (fls. 90/94), cumpra-se a sentença de fls.66/69.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 201915 Nr: 4912-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 

18.483-O, Jefferson Oliveira Costa - OAB:21242/O/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, ante o reconhecimento do erro de tipo (art. 20) e, 

por consequência, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, 

ABSOLVO o LUCIANO ALVES DE SOUSA da imputação constante na 

denúncia.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES DO NASCIMENTO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo apresentou tão 

somente declaração de hipossuficiencia, o que não é suficiente para a 

convicção deste magistrado conforme fundamentado anteriormente. 

Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que preconiza o 

art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 2. Não 

havendo manifestação das partes a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e providencia os demais atos que não 

demandam o retorno dos autos ao gabinete. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013087-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNA GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (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)

 

1. Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2. Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3. Sem condenação em custas e 
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honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4. Ficam revogadas a tutelas eventualmente concedidas 

nos autos. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (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)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH COSMO DOS SANTOS (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)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada nos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a tutelas eventualmente concedidas 

nos autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CARDOSO 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)

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011311-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Em razão disto, torno sem efeito a decisão 

contida no movimento identificado pelo n° 9658174. 3- Sem custas. 4- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 

6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012447-64.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE AGNELLI QUEIROZ 48782491100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BASILIO VIEIRA (EXECUTADO)
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1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando inócuas todas as tentativas. 3. Assim sendo, 

verifica-se estar o feito permeado por causa uma causa de extinção, 

consistente na ausência de bens passíveis de penhora, incidindo a 

disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, também aplicável na fase 

de cumprimento de sentença nos termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, sem embargo da 

parte exequente requerer o desarquivamento do feito acaso tenha notícias 

de bens passíveis de constrição judicial em poder da parte executada. 5. 

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES E LISBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 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. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 15 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEMELLY DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/06/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAGUNDES RAMOS (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)

 

PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013058-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORZAIDES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLINGER FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) 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. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Ante o exposto, deve ser 

acolhido os embargos de declaração, julgados procedentes com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acatados para correção de contradição, determinando 

seja cassada (cancelada em todos efeitos), a sentença proferida no 

evento 10983010 . Transitada a decisão dos presentes embargos devolva 

a escrivania o processo concluso para sentença de mérito. Intime-se as 

partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012720-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LAZARA MARIA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012720-09.2016.811.0004 Pólo Ativo: LAZARA MARIA 

MARQUES DOS SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo a parte autora alega que 

trabalhou em função de diretora escolar e coordenadora pedagógica, e 

que neste período que é de dedicação exclusiva, as gratificações do 

cargo não se incorpora para fins de aposentadoria. No entanto, a mesma 

obteve o desconto da contribuição de forma indevida, totalizam a quantia 

de R$4.800,20 (quatro mil, oitocentos e vinte reais) devidamente 

atualizados até o ingresso da ação. Na contestação, a Reclamada 

impugna de forma genérica os pedidos iniciais, aduzindo que a inicidencia 

da contribuição é devida, e que não há que se falar em restituição. Pois 

bem, em analise ao entendimento jurisprudencial recente, é evidente que 

não existe a incidência da contribuição sobre a função comissionada, 

tendo em vista que este não integra o valor da sua aposentadoria. Neste 

sentido: Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO 

EM COMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO INSTITUÍDA NA 

REDAÇÃO DO ART. 62 , DA LEI Nº 8.112 /90, PELA LEI 9.527 /97. 

REVOGAÇÃO DA LEI Nº 9.783 /99, PELA LEI Nº 10.887 /2004. A 

discussão dos autos resultou da alteração instituída na redação do art. 62 

, da Lei nº 8.112 /90, pela Lei 9.527 /97. O art. 15 , da Lei nº 9.527 /97 

revogou os parágrafos 2º ao 5º, do referido art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, 

de modo que a incorporação da gratificação deixou de existir. servidor 

público passa para a inatividade com a remuneração de seu cargo efetivo, 

não recebendo qualquer valor de eventual exercício de função 

comissionada. Em decorrência, surgiu a questão trazida aos presentes 

autos ? a não incidência da contribuição previdenciária sobre parcela 

remuneratória decorrente do exercício de funçãocomissionada não 

incorporável aos proventos. Apesar de não ter sido apresentado um 

demonstrativo com os valores da contribuição social descontados a mais, 

os contra-cheques, juntados demonstram que o Autor ocupava cargo de 

FunçãoComissionada ou de Direção e Assessoramento. Somente a partir 

da vigência da Lei nº 9.783 /99, não cabe mais o desconto da contribuição 

previdenciária incidência sobre o valor devido pelo exercício da função 

comissionada. Ainda, deve ser consideradas as possíveis alterações 

ocorridas na remuneração do Autor em decorrência da prorrogação das 

incorporações até setembro de 2001 (Medida Provisória nº 

2.225-45/2001). A Lei nº 10.887 /2004 revogou a Lei nº 9.783 /99, 

integralmente. Dado parcial provimento remessa necessária e à apelação, 

para reformar a sentença. TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 333688 RJ 

2002.51.01.012043-4 (TRF-2) Data de publicação: 16/11/2006 Assim, os 

pedidos iniciais devem ser acolhidos, devendo ser restituídos os valores 

indevidamente descontados da autora, que perfazem R$4.800,20 (quatro 

mil, oitocentos e vinte reais. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o valor de R$4.800,20 (quatro mil, 

oitocentos e vinte reais) a titulo de dano material acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos a partir da citação Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YAN AGUIAR AMUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO TIBERIO - MT12498-B para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 25/05/2018 Hora: 16:20 

/mt, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/06/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-20.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANINHA DIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEYSA LAURA GOMES SILVA OAB - MT0014578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL OAB - MT0014883A-O (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação judicial onde ocorreu o pagamento da condenação 

logo após a intimação da sentença. Posteriormente, em sede recursal, 

houve a declaração de improcedência da presente actio, razão pela qual 

o(a) advogado(a) da parte requerida requer à restituição do numerário 

para conta bancária por ele(a) indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela parte, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petições dos(a) advogados(a) que representam os interesses 

da parte requerida, inclusive realizando-se a transferência do montante 

para a conta indicada nos autos. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012990-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SOARES AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele 

indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no feito 

possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de demanda onde ocorreu o pagamento parcial da condenação, 

razão pela qual a advogada que defende os interesses da parte autora 

requereu a transferência do numerário para conta bancária por ela 

indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no feito 

possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011287-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ALVES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Uma vez concretizado o pagamento do valor acordado, houve pedido de 

levantamento de alvará assinado por patrono alienígena ao processo 

conforme se depreende da procuração colacionada aos autos, eis 

porque, para uma segura convicção deste juízo, INTIME-SE o patrono 

peticionante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente à Secretaria 

deste Juizado, procuração e substabelecimentos assinados pela parte 

requerente, bem como por seus patronos constituidos, pertinente aos 

autos, com poderes especificios, sob pena de condenação em litigância 

de má fé (art. 80 CPC). Após, transcorrido o prazo mencionado, faça os 

autos conclusos com ou sem manifestação. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA FEITOZA OAB - GO17419 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012761-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI PEREIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMENES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF/CNPJ da parte executada, caso seja 

divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010817-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE AGUIAR COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado da 

dívida, viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF/CNPJ da parte requerida, caso seja 

divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011267-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção, acerca do resultado da citação bem como, em 

oportunidade, faça a juntada de cálculo atualizado da dívida, viabilizando 

assim a constrição de ativos financeiros. Em tempo, deverá informar o 

CPF/CNPJ da parte requerida, caso seja divergente do que consta 

cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, faça 

conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011346-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANI REZENDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF/CNPJ da parte requerida, caso seja 

divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012850-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBY NAIDSON ALVES DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 10 (dez), viabilizando assim a constrição de ativos financeiros 

de acordo com os valores apresentados. Na mesma oportunidade deverá 

informar o CPF da parte requerida, caso seja divergente do que consta 

cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, faça 

conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010396-22.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E NEGOCIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGV COMERCIO DE AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010820-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE FALEIROS SAITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE AGUIAR COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012963-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011947-66.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010372-91.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011573-16.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento integral 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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011499-93.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAICAL CALIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012204-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA VIEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011717-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE CAMPOS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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 
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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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010667-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PIRES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera 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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-47.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ SILVA E QUEIROZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L A EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011994-69.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA LEAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 
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execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011284-49.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEIA MIRANDA BORGES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, houve constrição parcial de 

valores. Após, em consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD, não foram 

obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012136-10.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI APARECIDA BRITO SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED - ARAGUAIA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRAPHARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO OAB - MT0005751A 

(ADVOGADO)

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA OAB - MT20350/O-O 

(ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 
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propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010826-66.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 
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depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011364-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM VANESS CAMPOS PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, houve constrição parcial 

dos valores. Em consulta ao RENAJUD e INFOJUD, não foram obtidas 

informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ informado, 

assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à 

constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000344-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIMAIS E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010938-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SANTOS VASCONCELOS (REQUERIDO)

ANA PAULA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALDISA LUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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WELTON VICTOR FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012612-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012612-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000869-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DA VEIGA RIBAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011947-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDES DIB FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTRO MORAIS (EXECUTADO)

HERCULES OLIVEIRA LEAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTRO MORAIS OAB - GO0022484A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011566-58.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIONICE SOUSA SILVA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA MOTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010728-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALVES BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011359-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA NICOLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012988-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLLA LAUANDA CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011355-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011970-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO PEIXOTO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos 

conclusos ao juiz titular para deliberação acerca da transferência dos 

valores constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011329-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS VIEIRA DE MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MOREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010537-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 
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informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012571-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GERALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE VILELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-51.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos 

conclusos ao juiz titular para deliberação acerca da transferência dos 

valores constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011407-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH PEREIRA CARMO ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MORAIS ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA AMORIM BALDUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011695-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PROCOPIO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010908-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011782-82.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RONALDO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011758-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001136-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELFINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010661-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE HELENA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA NERY TINOCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010933-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGAPI ELIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS CARDOSO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 
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foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE SILVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALCIA DE ABREU LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 524 do CPC, assim 

sendo, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado 

do débito até a data de propositura da ação, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2- Expeça-se o necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEZINDA NAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012818-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA RODRIGUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte requerente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação 

dos documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado 

qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 
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hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011403-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PINTO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte promovente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação 

dos documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado 

qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012542-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

PABLINNE DE CASTRO AZEVEDO OAB - GO0047320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIANA CARIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA SATURNINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCIO MORAES LOPES - MT22612/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2018 

Hora: 12:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (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)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - 

MT0014576A,para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 23/05/2018 Hora: 16:40/mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - 

MT0014576Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 25/05/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012265-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma 

Processual Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CACY HONE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TORIXOREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000680-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: CACY HONE OLIVEIRA 

SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE TORIXOREU 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 pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que sentença foi contraditória com a lei, devendo ser reformada e 

declarada improcedente os pedidos iniciais. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Oportunamente, observo um erro material no 

despacho da sentença, ao qual determino que seja alterada , devendo a 

data de 2017 ser lida como 2012. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR DUTRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 29/05/2018 

Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - 

MT0014576Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 23/05/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012352-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SILVA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde após bloqueio de valores através do 

sistema bacenjud, a executada noticiou depósito de valores, razão pela 

qual pleiteia devolução do mesmo e posterior transferência dos valores 
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bloqueados ao exequente. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

dos advogados que representam os interesses das partes, inclusive 

realizando-se as transferências para as contas indicadas nos autos. 3- 

DEVERÁ a secretaria expedir dois alvarás, sendo um referente ao 

montante bloqueado em favor da parte exequente, ao passo que a cifra 

remanescente pertence a depositante Motorola Mobility Com. de Prod. 

Eletrônicos Ltda, de tal sorte que outro alvará englobando referida sobra 

será expedido em seu favor. 4- Uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do 

que preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, 

julgo extinta a dívida exequenda, tendo em vista o seu cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio no 

art. 925 do CPC. 5- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6- Publique-se. 7- Registre-se. 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR VALTER MELO BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010584-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a advogada da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da advogada que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020075-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL OLIVEIRA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da advogada que representa os 

interesses da parte exequente, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 2- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 3- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- 

Intime-se. 7- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012960-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASSONDAS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento parcial da dívida, razão 

pela qual a parte requer a transferência do numerário para conta bancária 

por ela indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 
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necessárias para expedição de alvará, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 3- Em 

continuidade ao feito, não tendo ocorrido o pagamento da dívida e 

restando infrutífera 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 removê-los para o depósito judicial desta 

comarca. 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. 4- 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). 5- 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. 6- 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). 7- 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. 8- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 9- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 10- Intime-se. 11- 

Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDELIO GONCALVES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORCAS CARDOSO DE MORAES GONCALVES OAB - MT0017299S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011369-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado aos autos. 2- Em continuidade ao feito, tendo a parte 

autora noticiado o não cumprimento do acordo pactuado, e tendo em vista 

que a mesma já fez juntada dos calculos atualizado, em observância ao 

disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 4- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 5- Expeça-se o necessário. 6- Publique-se. 8- 

Registre-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012388-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BOSCO MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual a advogada da parte exeqüente requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ela indicada. Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela exequente, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da advogada que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual 

Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010748-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MEGARON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO MEDALHA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistência de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-77.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (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

 

1- Compulsando os autos verifico que a parte requerida foi devidamente 

citada, todavia, vem descumprindo a liminar deferida. Desta feita, defiro o 

pleito ali postulado, para DETERMINAR a requerida para que no prazo de 

24h, cumpra a decisão concedida, sob pena de majoração da multa diária 

para 1.000,00 (mil reais). 1- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SAGGIN FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PEREIRA VALEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante petitório juntado aos autos pela executada, juntamente com 

comprovante de pagamento de valor equivalente ao exigido para o 

parcelamento da dívida exequenda, presentes os requisitos do art. 916 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de parcelamento do débito, e 

nos termos do que determina o § 3º do referido artigo, suspendo o 

processo, para que a parte executada cumpra voluntariamente a 

obrigação. 2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor 

devido, sob pena de extinção do feito pelo pagamento devendo ainda, 

informar os dados bancários para eventual transferência dos valores 

depositados. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(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

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO VIANA 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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo celebrado entre as partes em audiência conciliatória. 2- Ocorrido o 

pagamento, o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BALBINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado entre as partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO 

o processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDINO FRANCISCO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado entre as partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO 

o processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado entre as partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO 

o processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIRA DA COSTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado entre as partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO 

o processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE 004/2018- DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CÁCERES EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE

1 – Divulgar a lista DEFINITIVA dos candidatos com inscrições deferidas 

para o Processo de Seleção de Recrutamento de Estagiários e Cadastro 

de Reserva, 2017/01.

 DIREITO

 NOME CPF

1 ADRIANA ALENCAR 4672616100

2 ALEX LOPES DE ABREU 4433074152

3 ANA CLARA PALMIERE SOARES VIANA 5722341126

4 ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES 5384943106

5 ANGELA VANESSA DA SILVA LEITE 6414042129

6 ARTHUR DE BARROS RODRIGUES 6563435165

7 BEATRIZ GUERRERO TOBAL 6104911137

8 BRUNO GADOTTI 351263101

9 CAROLINE MARIA FÉLIX GONÇALVES 7188423164

10 CÁSSIA VICTÓRIA BARROS DOS SANTOS 5279894109

11 CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA JUNIOR 6295791131

12 CLARICE ARNDT RIBEIRO 8874775938

13 DANIEL DA SILVA SANTOS 2563645166

14 DAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO 5191354150

15 DÉBORA FERREIRA DA SILVA 2723880257

16 DIOHANA CASSIANO DOS SANTOS 4531471199

17 EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA 5374893122

18 EDUARDO MATSUMOTO KITADA 4963322102

19 ELIS GONZAGA VANINI 4930760186

20 EMANUELLE CASTRILLON DA SILVA 4798751111

21 EMILLY RAFAELA PIRES DA SILVA 6146213136

22 FERNANDA BUENO FERREIRA DA SIVA 5917680116

23 GABRIEL CURTY 2012556183

24 GABRIELA CARVALHO SANTOS 6081406199

25 GABRIELA LUNA SILVA CHAVES 5285774179

26 HARISON COSTA MOTA 5138768123

27 ISABELLA DE SOUZA NORONHA 89303407172

28 ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO 4970864179

29 ITALO DANTAS SALES 5912578151

30 JACQUELINE MICHELLE DE OLIVEIRA 34066494838

31 JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA 70369628101

32 JÉSSICA AMANDA VIEIRA 5842086182

33 JÉSSICA DANDARA GOMIDES 70110747160

34 JÉSSICA FRANCIELI FERNANDES FRANÇA 4657542109

35 JHONY VINICIUS CARDOSO FARIA 5443302183

36 JOÃO GONÇALVES QUEIROZ NETO 1785718142

37 JOÃO PEDRO LOPES DIAS 5643685124

38 JOÃO VICTOR OLIVAS DA COSTA E FARIA 1054634181

39 JONATHAS DOS SANTOS CARVALHO 4237052109

40 JUAREZ FRANCISCO CHUVE DE JESUS 747487189

41 JULIA CAROLINA GADANI MENDES 4638633181

42 KAMILLA OLIVEIRA CONCEIÇÃO 4381650123

43 KARINE BEATRIZ DE A. SANTOS 4182700155

44 KAROLINE DE PAIVA SOARES 6433542123

45 KÁTIA CRISTINA DE CASA PEREIRA 1124701141

46 KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDÉ 4603491123
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47 LAZARA BÁRBARA OLIVEIRA PEREIRA 3648153102

48 LEONARDO CÂNDIDO DE AGUIAR 5299657129

49 LEONARDO FERNANDES SALOMÉ 5612598106

50 LETICIA VALADARES DOS REIS 4798754137

51 LIDIA RAYANI DE ASSIS VALIANI 3533442144

52 LUAN DA SILVA CRUZ 6229104180

53 LUCAS DA SILVA SFOGIA 5593915105

54 LUCAS RINALDI GALVÃO VALLIM 3438039176

55 LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN 4733137150

56 LUCIANE MASSAGUT GUIMARAES 84133163168

57 LUIZ EDUARDO CASTRO DA ROSA 2520190167

58 LUIZ FELIPE RIBEIRO CATELAN 5694352181

59 MARCELLY KAROLINE MUNHÊ DA SILVA SANTOS 5905332150

60 MARCO ANTONIO VIANA MATHEUS RODRIGUES 5311533129

61 MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PEREIRA 1210528185

62 MARIANA DE ARRUDA AMORIM 7592748193

63 MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA 4948532126

64 MATHEUS MARIA GOMES 5099567185

65 MATHEUS ZIDANE VIDAL FERRO 6280867170

66 MAURINO NETO FERREIRA COELHO 4416882173

67 NAGILLA RIBEIRO GARCIA 4570818137

68 NICOLE PRIM LABREA MUNHOZ 6008444124

69 OSMAR DA COSTA MARQUES NETO 8282460923

70 PHABRICIA EDNARA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA 4328902113

71 RAFAEL BRAZ RANZANI 6087553118

72 RAFAEL LEANDRO DA SILVA 5709846108

73 RENATA CRISTINE MARTINS NEVES 5484445108

74 RITA DE LAET SANTOS 4091457185

75 ROBSON GOMES DA FONSECA 4768436188

76 RODRIGO DUARTE PENHA 5697177100

77 SARAH STEFANNY OLIVEIRA CONCEIÇÃO 4073116100

78 TEREZA CRISTINA GOMES MIGUEL 97308196100

79 THAYNÁ DE MAGALHÃES CASTRILLON CABREIRA DOS SANTOS 

1872216188

80 THIAGO GARCIA VALADARES 6139200156

81 VANESSA ALVARES DE OLIVEIRA 5291425113

82 VICTOR NASCIMENTO DE MORAES SILVA 4785091118

83 VICTOR VALENTIM ARAUJO SILVA 4498396138

84 VIVIANA VENTURA DE OLIVEIRA 2009388194

85 WARLEN BRUNO MOREIRA DA SILVA 5352139131

86 YAGGO POUSO DE SOUZA 3784552145

 CONTÁBEIS

 NOME CPF

1 ADELAINE FACIONI SILVA 5819787145

2 ALEXANDRE ORTIZ CRUZ 4376509108

3 ALINE DA CUNHA MARQUES 5770752173

4 ANA CLÁUDIA CARVALHO DE PINHO 5934914162

5 ANA PAULA CASSIMIRO FERNANDES DE FRANÇA 2737597102

6 ANALÍDIA NEVES MONTEIRO 6883298100

7 ANDREIA MARCIA OLIVEIRA SILVA 1477078118

8 ANTÔNIO APARECIDO DO AMPARO 96578661115

9 BRUNA DE MELO FIGUEIREDO 5741136141

10 CAROLAINE RODRIGUES MENDES 5661148100

11 CLAUDIO WELLKER OLIVEIRA TAVARES 6181411119

12 DAIANY STEFFANY DA COSTA VIEIRA 5157397151

13 DANIELSON DA SILVA FERREIRA 5687945164

14 DANILA APARECIDA LOPES DA SILVA 4203854105

15 DENNYSE COSTA DUTRA MONTEIRO FLAMINI 80276776291

16 DHENNIS CHRISTIAN DE SOUZA NASCIMENTO 6101508129

17 EDUARDO ARRUDA GARCIA 6534630141

18 EDVANIA CLEMENTE MONTRENIL 4455164103

19 ELIANE COSTA DE OLIVEIRA 3919604156

20 ELIZANGELA DE JESUS SOLDERA 4439608108

21 ESTER CARVALHO DE BRITO 5282246112

22 FABIANE APARECIDA DA SILVA LEITE 4334685137

23 FRANCIELLY CAMPOS PEREIRA 5225324118

24 GEISILAINE SILVA DE ALMEIDA 5872018193

25 GEZUINA NERIS DA SILVA CORREIA 3327394148

26 HENRICO PEZZIN SALOMÃO 10157397920

27 JEISIANE DA GUIA SABALA PEREIRA 5593694176

28 JERFFERSONEY GARCIA COSTA 4067956142

29 JOÃO VICTOR GONZAGA DE FREITAS 6264903167

30 LEANDRO ROCHA ALMEIDA 6292536573

31 LILIANE RODRIGUES DA SILVA 5523964190

32 LORENILCE APARECIDA SABALA DE SOUZA DOS SANTOS 

4857902117

33 LUCAS EMANUEL DA SILVA MAIA 5569408142

34 LUIZ FELIPE DITZ 6051750126

35 MARCELA FERREIRA DO NASCIMENTO 4671184184

36 MARCIA CRISTIANE TEIXEIRA 90796420106

37 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 6082503171

38 NATHIELLY CAROLINY ALCANTARA LIMA 1797698206

39 PAULA CRISTINA ARANTES 2134846178

40 PAULA LUANA DA SILVA TEIXEIRA 1570318107

41 PHELIPE DE OLIVEIRA ALVES 4523752150

42 POLYANA LANDIVAR FRANCO DOS SANTOS 6238605111

43 RAFAELA PARADELA DA SILVA 6158111163

44 RAQUEL LOPES DA SILVA 5993201177

45 ROBSON PEREIRA CARNEIRO GERALDES 3427872173

46 RODRIGO SILVA COSTA LEITE 70491963122

47 RODRIGO WILLIAN LANDIVAR SOARES RIBEIRO 2000697135

48 SAULO HENRIQUE PIRES SOARES 5559775100

49 TAIS ARCENO 3871377180

50 TAIZ GOMES DE OLIVEIRA 6135338102

51 VICTOR CEPILLO 46061599870

 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 NOME CPF

1 ADENILZA DE OLIVEIRA CAMPOS 5752794196

2 ARIELTON SILVEIRA DA SILVA 70492713146

3 CLAUDINEIA ANTERO DE PAULA 6196641182

4 EVERTON ZANARDI NERES 4589081180

5 LAILA OLIVEIRA ASSAD 4747588183

6 LEANDRO MOREIRA DE MEDEIROS 3162112141

7 LUCAS BLENDO DE SOUZA GOMES 6116831133

8 MATEUS MANOEL DOS SANTOS LEITE 2460070284

9 NELITO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA 4616516110

10 PABLO BORGES MARTINS 5925723155

11 PATRICK MOREIRA DOS SANTOS 6176827124

12 PEDRO BENTO DE SOUZA JUNIOR 4743763118

13 POTIRA MANOELA DE MORAES 6293002164

14 RONIERE SILVA DE CARVALHO 5222158314

15 STÉFANY GONÇALVES DE OLIVEIRA 915472104

16 TALVANE DA S. MACHADO 4945183163

17 TIAGO FRANCO DANELICHEN 5157356129

18 VICTOR GUILHERME AMORIM DE MELO 49742673888

19 VINÍCIUS AUGUSTO SANAIOTTO SCHMIDT 3892349150

20 VINICIUS TAVARES CEBALHO 6593277169

 HISTÓRIA

 NOME CPF

1 ALLAN WELBER DE MORAES GOMES JARDIM 5589379180

2 ANGÉLICA SOARES DA SILVA MEDEIROS 8652021414

3 ANGRA MOTA DA SILVA 5971122150

4 EDINALVA DA SILVA MOREIRA 438135180

5 ERALDO ALVES DE CASTR 90106989120

6 JÉSSICA FERNANDA DA SILVA VIANA 5410349105

7 JOÃO PEDRO LIMA DE OLIVEIRA 5332096178

8 KAMILA DINUCCI CORREIA SILVA 6285905126

9 TÁBITA CAMILA DO NASCIMENTO BARBOSA 6564219167

10 WLLIAM DIEGO SILVA AZEVEDO 2887647148

2 – Divulgar a lista das inscrições indeferidas.1 EDSON DA CRUZ SILVA 

44235836153 GESTÃO PÚBLICA 3 – CONVOCAR os candidatos com 

inscrição deferida para a realização da prova no dia 22/04/2018 no 

Campus da UNEMAT de Cáceres, Departamento de Direito, às 08:00h, 

devendo comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos ao 

local da prova munido de documento de identidade original, caneta 

esferográfica transparente azul ou preta.

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

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

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

Cáceres-MT, 21 de março de 2018

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000120-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIER DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ELIER DE OLIVEIRA MENDES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000120-35.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELIER DE OLIVEIRA MENDES 

Vistos etc. Intime-se novamente a parte autora, via advogado constituído, 

para acostar aos autos documento hábil a comprovar a tramitação do 

inventário extrajudicial informado, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido 

o prazo e devidamente certificado, à imediata conclusão. Às providências. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003012-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CAMILO CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003012-14.2017.8.11.0006 AUTOR: ADRIANA CAMILO CUNHA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para manifestação 

acerca do petitório de ID 10120952, indicando número telefônico para 

contato no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação, intime-se o 

Município de Cáceres para informar o cumprimento da obrigação em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Cáceres, 02 de abril de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31098 Nr: 1051-12.2004.811.0006

 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: ROQUE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, Natália Biselli Cordeiro - OAB:19.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para inventariante juntar aos autos os 

comprovante de quitação e ertidões negativas de impostos, como 

solicitado as fls. 188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189015 Nr: 7606-59.2015.811.0006

 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: BXDSC, EKDCMR, A, M

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se 2ª via do alvará judicial de fls.83, conforme requerido às fls. 

retro.

Após, tornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001569-91.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

LEONCIA PARABA Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Público proposta por Leoncia Parabá, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe. Conforme se abstrai do art. 292 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso dos Foros Judicial e Administrativo – CNGC, bem como do art. 51, 

inciso VI do COJE, a competência para julgar o pedido objetivado na 

presente ação é das Varas Cíveis, vejamos: "Art. 292 – Os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do 

artigo 51, incisos VI , do COJE/MT." Desta forma, considerando que a 

Resolução nº 005/2014/TP alterou a competência das Varas desta 

Comarca, passando esta unidade jurisdicional a ser especializada em 

Família, Sucessões e Infância e Juventude, é certo que a competência 

deve ser atribuída a uma das varas cíveis desta Comarca. Portanto, 

declino da competência e determino a distribuição da presente ação a uma 

das varas cíveis desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se, com anotações e 

baixas necessárias. Cáceres, 06 de abril de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004230-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA DO ESPIRITO SANTO MODESTO (REQUERENTE)

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALDERI DE ARAUJO CHIOATTO (REQUERENTE)

ODONI LUIZ BISINOTO (REQUERENTE)

ANA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA SANTA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

ADELAIDE GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ODEMAR LUIZ DE MORAES NAVARRO (REQUERENTE)

RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

MARIANA FERERINE DO VALLE (REQUERENTE)

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

ISABEL SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

JORGE DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

DIVINA FERREIRA FREITAS SILVA (REQUERENTE)

MARLY ESTEFANIA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)
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BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora. 2 – Como já houve o transcurso do prazo para a 

juntada dos documentos, INTIME-SE a parte autora para cumprir a emenda 

já determinada em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto de regularidade. 3 – Em seguida, REMETA-SE o 

processo concluso. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA NOVA FEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora. 2 – Na sequência, como já transcorreu o prazo de 

suspensão requerido, INTIME-SE a parte autora/credora para 

manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 3 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001829-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES OAB - MT20808/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001829-42.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: P. 

STEFANI DA ROCHA - ME, PEDRO STEFANI ROCHA DESPACHO 1 – 

INTIME-SE o banco requerente para manifestar-se quanto aos termos da 

contestação apresentada pela parte requerida. 2 – Diante do momento 

processual do feito, DETERMINA-SE que as partes para que especifiquem 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 24 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004203-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMEIDA BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROZEM RIO PRETO EIRELI - ME (RÉU)

ANA PAULA SCHMEING - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

JOSÉ ALMEIDA BERNARDES em face de AGROZEM RIO PRETO EIRIELI - 

ME E OUTROS, todos qualificados no processo. Em despacho inicial (id. 

9544057 ), foi determinada a intimação da parte para comprovar os 

requisitos para a demonstração da hipossuficiência ou promover o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária e outras questões, 

sob pena de extinção do processo. A parte autora apresentou 

manifestação, sendo os argumentos rejeitados e o benefício da 

assistência judiciária gratuita indeferido consoante decisão de id. 

10632239. Mesmo devidamente intimado, a parte requerente não 

regularizou sua situação processual. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. Compulsando os autos, 

extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não 

efetuou o pagamento das custas e despesas processuais, mesmo sendo 

devidamente intimada para tal desiderato. Diante da ausência de 

atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve o processo 

em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de 

interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo, Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: III - o autor carecer de interesse processual

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001595-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE MORAES MUCKE OAB - PR44037 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MITSUTOSHI TAKAKI (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. 

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, 06 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001593-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (EMBARGANTE)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR SCHMIDT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Destaque-se que a lei 

invocada como fundamento para a isenção pretendida refere-se às 

custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, 
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consoante artigo 1º da referida lei. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

para efetuar o pagamento das custas processuais, consignando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Acrescente-se que, caso haja requerimento, 

existe a possibilidade de parcelamento da taxa judiciária e custas 

processuais, na esteira do que preceitua o artigo 98 do CPC, 

regulamentado pelo artigo 468, §§6º e 7º da CNGC. 2 – Decorrido o prazo, 

CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001962-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORJA IZABEL COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GARCIA DE MATOS (REQUERIDO)

CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL JOSE ANTONIO DA SILVA 

(REQUERIDO)

PRIMEIRO SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE CARCERES - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

JOHANNES MIRANDA MEIRA OAB - MT23309/O-O (ADVOGADO)

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001962-50.2017.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[Defeito, nulidade 

ou anulação, Reivindicação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JORJA IZABEL COELHO Parte Ré: REQUERIDO: TIAGO 

GARCIA DE MATOS, CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL JOSE 

ANTONIO DA SILVA, PRIMEIRO SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE 

CARCERES - MT DESPACHO 1 - Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora pugnou, dentre outros, pela desconsideração da inclusão do 

Cartório de Paz e Registro José Antônio da Silva e Primeiro Serviços 

Notariais e Registrais de Cáceres/MT no polo passivo da ação (id. 

7965584). Contudo, veja-se que ainda consta da autuação as aludidas 

Serventias, inclusive, operando a citação em seu desfavor. Dessa feita, 

uma vez que, antes mesmo do recebimento da exordial, a parte autora já 

manifestou desinteresse na manutenção do Cartório de Paz e Registro 

Civil José Antônio da Silva e Primeiro Serviços Notariais e Registrais de 

Cáceres/MT no polo passivo, PROMOVA-SE a sua exclusão, com as 

retificações devidas. 2 - No mais, na forma do art. 351 do CPC, INTIME-SE 

a parte autora para, querendo, manifestar acerca da contestação (id. 

11434566) e documentos apresentados pela parte demandada no prazo 

de 15 dias. No mesmo prazo, deverá especificar, de forma fundamentada, 

as provas que ainda pretende produzir, bem como a sua pertinência para 

o esclarecimento da lide, sob pena de preclusão. 3 - Após, INTIME-SE a 

parte demandada para, no prazo de 15 dias, especificar, de forma 

fundamentada, as provas que ainda pretende produzir, bem como a sua 

pertinência para o esclarecimento da lide, sob pena de preclusão. 4 - Por 

fim, CONCLUSOS. 5 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(id. 9562918), indicando novo endereço para localização da parte 

executada, ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. 2 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 416-02.2002.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, JOÃO BORGES 

DOS SANTOS, FÁTIMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO parte Executada para efetuar o 

pagamento do débito em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme art. 523 § 

1º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157869 Nr: 5584-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA GOMES PAULINO, MILTOM CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO parte Executada para efetuar o 

pagamento do débito em execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme art. 523 § 

1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10039-75.2011.811.0006

 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): E. BATISTA MINIMERCADO ME, ELIANE 

BATISTA, MARCELINA SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte Exequente, por meio de 

seu advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição de fls 176/178 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14190 Nr: 244-94.2001.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELICIOUS FISH IND E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 
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BILHAR - OAB:13.412-A MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pela parte Requerida é tempestivo. Certifico outrossim, que a 

parte Requerida, ora denominada apelante, efetuou o devido preparo do 

recurso, conforme guia de recolhimento as fls. 244. Isso posto, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte Requerente, ora denominada 

apelada, a fim de apresentar as contrarrazões no prazo que determina a 

lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58314 Nr: 4660-32.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLETTI & DEFANT LTDA-PAMPA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSHOP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA PATRICIA FERREIRA 

BARBOZA - OAB:13.956 OAB/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011

 DEFERE o pedido de fl. 961, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias das empresas ativas indicadas, 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 das filiais da executada 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 – Sem prejuízo das diligências descritas 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 por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169689 Nr: 6154-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON ALBERTONI ME, DEMILSON 

ALBERTONI, LUIZA MARIA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/O

 1-Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema 

"BACENJUD" até o valor da execução, mas somente em face dos 

executados DEMILSON ALBERTONI ME e DEMILSON ALBERTONI, 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 

exitosa a tentativa de constrição do item 1, PROMOVA-SE a vinculação do 

valor arrestado aos vertentes autos.3 – Forte nos fundamentos acima 

expostos, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 

apresentada pela executada LUIZA MARIA PESSOA às fls.149/152, tendo 

em vista a sua intempestividade.4 – Diante da falta de pagamento 

voluntário por parte da excipiente, este Juízo DETERMINA a aplicação de 

multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, 

consoante o art. 523, §1º do Código de Processo Civil. 5 – Com 

fundamento no Enunciado n. 517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

este Juízo CONDENA a excipiente ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado 

exigido. 6 – Este Juízo HOMOLOGA os cálculos anexados no anverso da 

fl.161. Todavia, tendo em vista que datam de dezembro de 2017, 

INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha atualizada de 

débito, no prazo de 10 (dez) dias.Após o transcurso do prazo, com ou 

sem manifestação da parte executada, voltem os autos conclusos.7 – 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido de arresto pelo sistema 

"BACENJUD" até o valor da execução (fl.94) 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 exitosa a tentativa 

de constrição do item 1, PROMOVA-SE a vinculação do valor arrestado 

aos vertentes autos.3 – Após, CONCLUSOS para demais deliberações. 4– 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001993-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA IZABEL ALVES TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada (id. 10817834), porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida, nem opôs embargos. Diante disso, com fundamento no 

art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado 

do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente id. 11547829, 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 – Sem 

prejuízo da diligência descrita no item 1, 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. 3 – 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 
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do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 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 por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo 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, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001267-33.2016.8.11.0006

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:

ANTONIA IZABEL ALVES TAVARES (EXECUTADO)

CICERO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida, 

nem opôs embargos, como certificado no id. 4297048. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente id. 

11588549, 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 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, 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. 3 – 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. 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 por meio do sistema SERASAJUD, tudo 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, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001642-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001642-34.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 49.300,91; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SE-DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP 1 – INDEFERE-SE o pedido de citação por edital 

formulado pela parte exequente (id. 9875831). Isso porque a parte 

exequente não comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para 

localizar o endereço da parte executada. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – INTIME-SE a parte 

exequente para diligenciar na busca do(s) endereço(s) da parte 

executada a fim de proceder a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. 3 – Com a indicação do(s) endereço(s), 

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001036-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001036-69.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de indenização ajuizada por WAGNER DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos qualificados nos autos, sob o argumento 

de que seu nome fora incluído nos órgãos de restrição ao crédito pela 
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parte demandada, sem que houvesse qualquer relação jurídica/comercial 

entre as partes. Requer seja declarada a inexistência do débito que 

ensejou a restrição de crédito e o recebimento de indenização por danos 

morais. A inicial foi recebida no id. 4831487. Realizada audiência, a 

conciliação restou inexitosa (id. 6700017). A parte demandada apresentou 

resposta (id. 6740328), arguindo a legalidade da contratação, 

apresentando, com a defesa, o registro de áudio em que o autor teria 

contratado o serviço discutido nos autos. No mais, alega ser incabível a 

condenação em danos morais na medida em que haveria restrições 

preexistentes à discutida pela parte autora. Determinada a intimação das 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, a 

parte demandada informou que não há outras provas a serem produzidas 

(id. 11474048). Já a parte autora não manifestou (id. 14629830). Vieram 

os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mormente porque, intimadas as partes para especificarem outras 

provas a serem produzidas, manifestaram desinteresse. Destarte, não 

havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora por equiparação, 

conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da 

parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de 

modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, 

assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades 

desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da questão 

passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não 

pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso 

judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que 

não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a 

parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa 

non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se exigir da 

parte demandante prova de fatos negativos, principalmente quando se 

tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da 

situação contra a qual se insurge. No vertente caso, por se tratar de fato 

negativo puro, incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas 

de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito fora devida e a 

existência da dívida em comento, o que não fez. Aliás, muito embora 

defenda a contratação regular com a parte autora, o áudio com a 

conversa telefônica entre a parte autora e o atendente da empresa ré se 

mostra incompleto (id. 6740332), ou seja, não é possível constatar, pelo 

trecho ali indicado, por si só, que houve a aceitação pela parte autora do 

plano oferecido pelo representante da empresa demandada. Ademais, não 

se vê qualquer documento utilizado para a realização do negócio jurídico 

ou que demonstrassem a relação jurídica entre as partes, bem como a 

existência do débito. Não custa ressaltar que tal prova era absolutamente 

tranquila de ser produzida pela parte demandada, até mesmo pela sua 

situação de hipersuficiência, afinal, bastaria a juntada integral do registro 

de áudio em que teria ocorrido a contratação, o que não realizou. Logo, 

uma vez não comprovada a contratação do serviço, a negativação em 

comento fora indevida. No que tange aos danos morais, muito embora a 

parte demandada defenda a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar 

a incidência da indenização, a verdade é que não restou demonstrado nos 

autos a existência de anotação anterior à discutida nos autos. Sendo 

assim, como se vê no caso judicializado, restando provada a negativação 

indevida, como ocorrera em relação à parte autora, o evento moralmente 

danoso é presumido, restando imperativo o dever de indenizar. Nessa 

toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano moral independe de 

prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização 

desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do 

ofensor origina do só fato da violação do neminem laedere. Significa, em 

resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento 

danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo” (in 

Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). 

Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Sendo assim, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a 05 (cinco) salários mínimos 

vigentes nesta data. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual este Juízo DECLARA a 

inexistência do débito em discussão nos presentes autos e CONDENA a 

empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da autora, 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença. Ainda, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de 

indenização por danos ajuizada por NELSON MORAES DA SILVA em face 

de BANCO ITAUCARD S/A, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento de que a parte demandada promoveu a negativação do seu 

nome, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Requer, portanto, a declaração de inexistência dos débitos que originaram 

a restrição de crédito, além de indenização por danos morais. A inicial foi 

recebida no id. 4772228. Realizada audiência, não houve conciliação (id. 

6709726). Devidamente citada, a ré apresentou a resposta no id. 6775122, 

defendendo a legalidade dos débitos, uma vez que a parte autora teria 

contratado regularmente o cartão de crédito com a instituição ré, se 

beneficiando dos valores utilizados. No mais, aduz a ausência de provas 

dos danos morais e dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. 

Juntou documentos. A parte autora deixou de apresentar réplica à 

contestação. A decisão de id. 11393399 determinou a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da lide. A parte demandada informou 

que não pretende a produção de outras provas (id. 11601045). A parte 

autora, por sua vez, não manifestou. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo 

preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois 

bem. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. 

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 
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inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a instituição demandada juntou, com a contestação, 

comprovantes das faturas expedidas em nome da parte autora, o que 

revela a existência de relação jurídica material entre as partes. Além do 

mais, as telas sistêmicas indicam o mesmo endereço do que aquele 

indicado pela parte autora na exordial, além dos dados pessoais. Nesse 

sentido, acerca da valoração de tais provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É 

DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA MEDIDA EM QUE TRAZ OS 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA AUTORA, NÚMERO DE RG E DE 

CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – 

PENDÊNCIA EXISTENTE QUE ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL 

INEXISTENTE.  Ape lação  improv i d a .  ( T J S P ;  A p e l a ç ão 

1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão 

Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018) (negritei)” 

Em que pese entendimento anterior deste magistrado, promove a sua 

alteração a fim de adequar à corrente já adotada em casos idênticos, 

como se vê na ementa acima citada. Sendo assim, as faturas e os “prints” 

trazidos pela ré devem ser acolhidos como prova, na medida em que traz 

todos os elementos necessários para tanto, em especial os dados 

pessoais e endereço do demandante, havendo pendência que enseja a 

negativação. Além do mais, embora devidamente intimada, a parte autora 

deixou de apresentar réplica à contestação e de manifestar acerca dos 

documentos juntados pela ré (id. 11205390), oportunidade em que poderia 

provar situação diversa da que fora demonstrada pela parte demandada, 

contudo, nada fez nesse sentido, de modo que, na forma do art. 374, 

inciso III, do CPC, são incontroversos os fatos apresentados pela parte 

demandada. Nesse sentido: “MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO 

CAUSAL - EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS DA OBRIGAÇÃO 

DECORRENTE DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM 

RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO DO ART. 334, 

INCISO III, DO CPC - EMBARGOS PROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(TJSP - APL 9053730602006826 SP, Órgão Julgador: 22ª Câmara de 

Direito Privado, Relator: Matheus Fontes, Publicação: 31/08/2011) 

(negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. 

TALONÁRIO SUPOSTAMENTE PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO 

RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. 

RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a réplica do artigo 326 do Código 

de Processo Civil, faz o autor as vezes de réu, cabendo-lhe impugnar os 

novos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do 

demandante, trazidos na contestação. Se tal não ocorre, essa omissão 

traduz-se em confissão do autor, dispensado o réu de produzir prova a 

respeito, já que sobre fatos incontroversos, não se faz prova, com a 

incidência do inciso III do artigo 334 do Código de Processo Civil (TJSC, Ap. 

Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto Jaime Luiz Vicari, DJe de 

9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 

31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da comprovação da origem da 

dívida, a negativação fora legítima, de modo que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado pela parte demandada, tampouco danos morais a serem 

indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. CONDENA-SE 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de 

indenização por danos ajuizada por NELSON MORAES DA SILVA em face 

de BANCO ITAUCARD S/A, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento de que a parte demandada promoveu a negativação do seu 

nome, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Requer, portanto, a declaração de inexistência dos débitos que originaram 

a restrição de crédito, além de indenização por danos morais. A inicial foi 

recebida no id. 4772228. Realizada audiência, não houve conciliação (id. 

6709726). Devidamente citada, a ré apresentou a resposta no id. 6775122, 

defendendo a legalidade dos débitos, uma vez que a parte autora teria 

contratado regularmente o cartão de crédito com a instituição ré, se 

beneficiando dos valores utilizados. No mais, aduz a ausência de provas 

dos danos morais e dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. 

Juntou documentos. A parte autora deixou de apresentar réplica à 

contestação. A decisão de id. 11393399 determinou a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da lide. A parte demandada informou 

que não pretende a produção de outras provas (id. 11601045). A parte 

autora, por sua vez, não manifestou. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo 

preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois 

bem. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. 

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a instituição demandada juntou, com a contestação, 

comprovantes das faturas expedidas em nome da parte autora, o que 

revela a existência de relação jurídica material entre as partes. Além do 

mais, as telas sistêmicas indicam o mesmo endereço do que aquele 

indicado pela parte autora na exordial, além dos dados pessoais. Nesse 

sentido, acerca da valoração de tais provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO 
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DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É 

DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA MEDIDA EM QUE TRAZ OS 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA AUTORA, NÚMERO DE RG E DE 

CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – 

PENDÊNCIA EXISTENTE QUE ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL 

INEXISTENTE.  Ape lação  improv i d a .  ( T J S P ;  A p e l a ç ão 

1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão 

Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018) (negritei)” 

Em que pese entendimento anterior deste magistrado, promove a sua 

alteração a fim de adequar à corrente já adotada em casos idênticos, 

como se vê na ementa acima citada. Sendo assim, as faturas e os “prints” 

trazidos pela ré devem ser acolhidos como prova, na medida em que traz 

todos os elementos necessários para tanto, em especial os dados 

pessoais e endereço do demandante, havendo pendência que enseja a 

negativação. Além do mais, embora devidamente intimada, a parte autora 

deixou de apresentar réplica à contestação e de manifestar acerca dos 

documentos juntados pela ré (id. 11205390), oportunidade em que poderia 

provar situação diversa da que fora demonstrada pela parte demandada, 

contudo, nada fez nesse sentido, de modo que, na forma do art. 374, 

inciso III, do CPC, são incontroversos os fatos apresentados pela parte 

demandada. Nesse sentido: “MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO 

CAUSAL - EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS DA OBRIGAÇÃO 

DECORRENTE DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM 

RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO DO ART. 334, 

INCISO III, DO CPC - EMBARGOS PROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(TJSP - APL 9053730602006826 SP, Órgão Julgador: 22ª Câmara de 

Direito Privado, Relator: Matheus Fontes, Publicação: 31/08/2011) 

(negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. 

TALONÁRIO SUPOSTAMENTE PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO 

RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. 

RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a réplica do artigo 326 do Código 

de Processo Civil, faz o autor as vezes de réu, cabendo-lhe impugnar os 

novos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do 

demandante, trazidos na contestação. Se tal não ocorre, essa omissão 

traduz-se em confissão do autor, dispensado o réu de produzir prova a 

respeito, já que sobre fatos incontroversos, não se faz prova, com a 

incidência do inciso III do artigo 334 do Código de Processo Civil (TJSC, Ap. 

Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto Jaime Luiz Vicari, DJe de 

9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 

31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da comprovação da origem da 

dívida, a negativação fora legítima, de modo que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado pela parte demandada, tampouco danos morais a serem 

indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. CONDENA-SE 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI SILVA PRADO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de 

indenização por danos ajuizada por MIRELLI SILVA PRADO em face de 

VIVO S.A., ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que a parte 

demandada promoveu a negativação do seu nome, sem que houvesse 

qualquer relação jurídica entre as partes. Requer, portanto, a declaração 

de inexistência dos débitos que originaram a restrição de crédito, além de 

indenização por danos morais. A inicial foi recebida no id. 4628784. 

Realizada audiência, não houve conciliação (id. 5901338). A certidão de 

id. 7230042 revelou o decurso de prazo sem apresentação de resposta 

pela parte demandada. Depois, no id. 7265339, verifica-se a apresentação 

de manifestação pela parte demandada, alegando, preliminarmente, a 

ex is tência de l i t i spendênc ia  com os autos PJE n . 

100343-85.2017.811.0006, em trâmite também neste Juízo. No mais, 

defende que houve a regular contratação, inclusive, com a efetiva 

utilização da linha telefônica, e a inexistência de danos morais. A parte 

autora deixou de apresentar réplica à contestação. A decisão de id. 

11393302 determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

lide. A parte demandada promoveu a juntada de extratos com o 

detalhamento da utilização da linha telefônica que teria sido adquirida pela 

parte autora (id. 11410392). A certidão de id. 11776954 informa o decurso 

do prazo sem que houvesse manifestação da parte autora. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. De início, como revela a certidão de id. 7230042, a parte 

demandada não apresentou resposta no prazo legal. Logo, DECRETA-SE a 

revelia, na forma do art. 344 do CPC. Todavia, diante da relatividade da 

presunção de veracidade das alegações constantes da exordial, parte-se 

para a análise dos elementos de convicção constantes dos autos. Não 

obstante a revelia, a parte demandada apresentou manifestação, 

arguindo, preliminarmente, a existência de litispendência. No ponto, em que 

pese a identidade de partes com os autos PJE n. 

100343-85.2017.811.0006, analisando os autos, nota-se que os fatos que 

deram origem àquela demanda decorre de outra dívida impugnada pela 

parte autora. Ou seja, não se depara com a tríplice identidade prevista no 

§ 2º do art. 337 do CPC, uma vez que possuem causa de pedir distintas. 

Bem por isso, este Juízo INDEFERE a preliminar em questão. Não havendo 

outras preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a parte demandada juntou, no bojo da contestação, 

“print” de tela sistêmica, revelando a existência de relação jurídica material 

entre as partes. Nesse sentido, acerca da valoração de tais provas já se 

decidiu: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - PRINT 

TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA MEDIDA 

EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA AUTORA, 
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NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A INSTALAÇÃO E 

DADOS DA CONTA – PENDÊNCIA EXISTENTE QUE ENSEJA A 

NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação improvida. (TJSP; 

Apelação 1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; 

Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018) 

(negritei)” Em que pese entendimento anterior deste magistrado, promove 

a sua alteração a fim de adequar à corrente já adotada em casos 

idênticos, como se vê na ementa acima citada. Depois, o extrato de id. 

11410392 indica inúmeras ligações realizadas supostamente pela parte 

autora. Sendo assim, os extratos e “prints” trazidos pela ré devem ser 

acolhidos como prova, na medida em que trazem todos os elementos 

necessários para tanto, de modo que, havendo relação jurídica entre as 

partes e a efetiva utilização dos serviços, a pendência do pagamento 

enseja a negativação ora discutida. Além do mais, embora devidamente 

intimada, a parte autora deixou de apresentar réplica à contestação e de 

manifestar acerca dos documentos juntados pela ré (id. 11776954), 

oportunidade em que poderia provar situação diversa da que fora 

demonstrada pela parte demandada, contudo, nada fez nesse sentido, de 

modo que, na forma do art. 374, inciso III, do CPC, são incontroversos os 

fatos apresentados pela parte demandada. Nesse sentido: “MONITÓRIA - 

CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO CAUSAL - EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS 

DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E 

PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO 

DO ART. 334, INCISO III, DO CPC - EMBARGOS PROCEDENTES - 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - APL 9053730602006826 SP, Órgão 

Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: Matheus Fontes, 

Publicação: 31/08/2011) (negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TALONÁRIO SUPOSTAMENTE 

PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI 

ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. 

AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a 

réplica do artigo 326 do Código de Processo Civil, faz o autor as vezes de 

réu, cabendo-lhe impugnar os novos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do demandante, trazidos na contestação. Se tal 

não ocorre, essa omissão traduz-se em confissão do autor, dispensado o 

réu de produzir prova a respeito, já que sobre fatos incontroversos, não 

se faz prova, com a incidência do inciso III do artigo 334 do Código de 

Processo Civil (TJSC, Ap. Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto 

Jaime Luiz Vicari, DJe de 9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. 

Des. Ricardo Fontes, j. em 31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI SILVA PRADO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000343-85.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se de ação de indenização por danos ajuizada por MIRELLI 

SILVA PRADO em face de VIVO S.A., ambos qualificados nos autos, sob 

o argumento de que a parte demandada promoveu a negativação do seu 

nome, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Requer, portanto, a declaração de inexistência dos débitos que originaram 

a restrição de crédito, além de indenização por danos morais. A inicial foi 

recebida no id. 4628785. Realizada audiência, não houve conciliação (id. 

5900799). A parte demandada apresentou contestação no id. 6038325, 

arguindo, preliminarmente, a existência de litispendência com os autos PJE 

n. 100342-03.2017.811.0006, em trâmite também neste Juízo. No mais, 

defende que houve a regular contratação, inclusive, com a efetiva 

utilização da linha telefônica, e a inexistência de danos morais. A parte 

autora deixou de apresentar réplica à contestação. A decisão de id. 

11393386 determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

lide. A parte demandada informou que não há outras provas a serem 

produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (id. 11410792). 

Já a parte autora não manifestou. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De início, no 

que toca à preliminar de litispendência arguida pela parte demandada, em 

que pese a identidade de partes com os autos PJE n. 

100342-03.2017.811.0006, analisando os autos, nota-se que os fatos que 

deram origem àquela demanda decorre de outra dívida impugnada pela 

parte autora. Ou seja, não se depara com a tríplice identidade prevista no 

§ 2º do art. 337 do CPC, uma vez que possuem causa de pedir distintas. 

Bem por isso, este Juízo INDEFERE a preliminar em questão. Não havendo 

outras preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a parte demandada juntou, no bojo da contestação, 

“print” de tela sistêmica, revelando a existência de relação jurídica material 

entre as partes. Nesse sentido, acerca da valoração de tais provas já se 

decidiu: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - PRINT 

TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA MEDIDA 

EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA AUTORA, 

NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A INSTALAÇÃO E 

DADOS DA CONTA – PENDÊNCIA EXISTENTE QUE ENSEJA A 

NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação improvida. (TJSP; 

Apelação 1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; 

Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018) 

(negritei)” Em que pese entendimento anterior deste magistrado, promove 

a sua alteração a fim de adequar à corrente já adotada em casos 

idênticos, como se vê na ementa acima citada. Depois, o extrato de id. 
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6038961 indica inúmeras ligações realizadas supostamente pela parte 

autora. Sendo assim, os extratos e “prints” trazidos pela ré devem ser 

acolhidos como prova, na medida em que trazem todos os elementos 

necessários para tanto, de modo que, havendo relação jurídica entre as 

partes e a efetiva utilização dos serviços, a pendência do pagamento 

enseja a negativação ora discutida. Além do mais, embora devidamente 

intimada, a parte autora deixou de apresentar réplica à contestação e de 

manifestar acerca dos documentos juntados pela ré (id. 14629829), 

oportunidade em que poderia provar situação diversa da que fora 

demonstrada pela parte demandada, contudo, nada fez nesse sentido, de 

modo que, na forma do art. 374, inciso III, do CPC, são incontroversos os 

fatos apresentados pela parte demandada. Nesse sentido: “MONITÓRIA - 

CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO CAUSAL - EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS 

DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E 

PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO 

DO ART. 334, INCISO III, DO CPC - EMBARGOS PROCEDENTES - 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - APL 9053730602006826 SP, Órgão 

Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: Matheus Fontes, 

Publicação: 31/08/2011) (negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TALONÁRIO SUPOSTAMENTE 

PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI 

ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. 

AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a 

réplica do artigo 326 do Código de Processo Civil, faz o autor as vezes de 

réu, cabendo-lhe impugnar os novos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do demandante, trazidos na contestação. Se tal 

não ocorre, essa omissão traduz-se em confissão do autor, dispensado o 

réu de produzir prova a respeito, já que sobre fatos incontroversos, não 

se faz prova, com a incidência do inciso III do artigo 334 do Código de 

Processo Civil (TJSC, Ap. Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto 

Jaime Luiz Vicari, DJe de 9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. 

Des. Ricardo Fontes, j. em 31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003484-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003484-15.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 242.165,01; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO DE 

PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVAN NEY DO 

ESPIRITO SANTO Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação revisional de contrato c/c tutela antecipada ajuizada por 

IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO em face de BANCO PAN S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo, em síntese, a revisão do contrato 

pactuado com a ré, sob a alegação de que os juros estariam abusivos, 

bem como que haveria outros encargos indevidos, devendo ser 

readequados. Pede, ainda, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e, a título de tutela antecipada, a suspensão dos pagamentos 

e descontos referentes ao contrato. O ato judicial de id n. 8011534 

determinou a emenda da inicial a fim de que a parte autora indicasse, 

expressamente, as obrigações contratuais que pretende revisar, o 

número dos contratos, além de quantificar o valor incontroverso do débito 

e esclarecer o valor atribuído à causa. A emenda é vista no id n. 8110600. 

No id. 9980385 determinou-se, novamente, a indicação expressa das 

obrigações contratuais que pretende controverter e quantificar o valor 

incontroverso do débito. A parte autora manifestou no id. 10286332. A 

decisão lançada no id n. 10632434 indeferiu a tutela antecipada requerida. 

Por outro lado, fora deferida a inversão do ônus da prova. Devidamente 

citada, a parte demandada apresentou resposta no id n. 11555982, 

arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, diante da inexistência de 

correlação entre a causa de pedir e o pedido e pela ausência de 

discriminação de valores. No mais, defende a necessidade de 

cumprimento do contrato firmado, a inexistência de ilegalidade e 

abusividade nos juros pactuados e a legalidade dos demais encargos 

cobrados. Realizada audiência, a conciliação restou inexitosa (id. 

11596567). A réplica à contestação é vista no id n. 11694375. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que 

permite o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do 

CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, 

uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. De início, a preliminar arguida pela parte demandada não 

merece prosperar na medida em que a parte autora indicou 

expressamente que o pleito referia-se à revisão das taxas de juros 

pactuadas, não carecendo, portanto, de indicação da pretensão. Depois, 

promoveu a indicação do valor que entende devido (id. 10286332). Por 

outro viés, se ausente comprovação da abusividade alegada ou se 

insuficiente a fundamentação apresentada, é questão que repercutirá no 

mérito da demanda, de modo que este Juízo INDEFERE a preliminar em 

voga. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras. 

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado 

sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras” (nosso grifo). Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei 

consumerista no caso em apreço. Verifica-se, por outro lado, que os 

pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de 

declaração de nulidade das cláusulas contratuais que, supostamente, 

ensejaram obrigações iníquas. Todavia, a parte autora alega vagamente a 

existência de juros abusivos/extorsivos, o que caracterizaria desequilíbrio 

nos contratos pactuados e requer a sua revisão para a aplicação da taxa 

legal, pretendendo, ainda, a aplicação da taxa SELIC. Contudo, vale 

esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, 

conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 

“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Aliás, é certo que incumbia à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e 

tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não 

fez. Tanto as alegações são genéricas que, muito embora elencados os 

encargos cobrados, não fora explicitado o porquê eles seriam ilegais, não 

obstante as emendas determinadas pelo Juízo. Ou seja, o autor apenas 

informou que pretende a modificação das taxas de juros, que a 

capitalização pelo sistema Price seria indevida, que a taxa Selic seria 

adequada, contudo, sequer fora apresentada a taxa média de mercado 

indicada pelo Banco Central a fim de apurar se a taxa aplicada no contrato 

destoa da média de mercado. Ainda, não fora indicada a taxa de correção 

monetária aplicada, bem como por qual razão seria indevida. Com efeito, 

ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer 

análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual 

direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos. Nesse 

sentido: “Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão 

de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação 

ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade 

(Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, 

a verdade é que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não 

apresentou pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. 

Vale dizer que não basta a apresentação de conceitos genéricos de que 

esse ou aquele encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de 

que aquela fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, 

de fato, houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 99 de 603



que houve encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de 

que eles realmente incidiram no caso concreto. Não custa ressaltar que a 

inversão do ônus da prova não retira da parte autora o ônus de indicar 

precisamente na exordial os encargos que seriam abusivos. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 6 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001589-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001589-82.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 41.922,05; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ATANAZIO DE ASSUNCAO Parte Ré: RÉU: RENATO ARANTES, ANA 

CRISTINA CURY ARANTES Vistos, etc... Defiro a gratuidade da justiça. 

Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. 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 CPC 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. 

Providencie a parte Autora no prazo de trinta dias certidões negativas dos 

distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do 

requerente Intime-se. Expeça-se o necessário. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133873 Nr: 2795-95.2011.811.0006

 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): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, DIVINA ROCHA DE 

PAIVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAIBER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, JEILSON B. DE ALMEIDA - OAB:5269, 

JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ e, tendo em vista que o andamento 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios de 07/03/2018 não foi 

publicado até a presente data no DJE, IMPUSLIONO o presente para 

INTIMAR as partes na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da data da audiência de conciliação, agendada para o dia 

16 de abril de 2018, às 14:00 horas a se realizar no CEJUSC, devendo os 

Srs. Advogados providenciarem a intimação de seus constituintes para 

comparecerem ao ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82021 Nr: 8551-90.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação oposta pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC. 

2 - Este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulada pelo devedor às fls. 308/321, nos termos da 

fundamentação antes exposta.3 – INTIME-SE a parte exequente para 

anexar aos autos nova planilha de débito com os valores atualizações da 

condenação, tanto do principal – nos termos da sentença – adequando-se 

à presente decisão quanto da multa diária pelo descumprimento ora 

modificada, no prazo de 05 (cinco) dias.4 – Uma vez que a impugnação da 

parte executada fora parcialmente acolhida, CONDENA-SE a parte 
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exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS 

esses em 10% sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença de 

acordo com esta decisão, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. 5 - Após o transcurso do prazo, com 

ou sem manifestação da parte exequente, voltem os autos CONCLUSOS.6 

– INTINEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 06 de abril de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL LOPES TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Processo: 

1002449-20.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 129.526,61; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

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

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi interposta 

tempestivamente. Cáceres/MT, 6 de abril de 2018 VALDINEY DA SILVA 

NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003796-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA ATALA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ao devedor para apresentar os Embargos à Execução apenso 

ao presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não 

conhecimento. Cumpra-se. Cáceres, 01 de março de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 13052 Nr: 2429-42.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ACACIANO DOS SANTOS PINTO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

e até a presente data não houve devolução. Assim, 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 para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 20842 Nr: 1793-08.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

e até a presente data não houve devolução. Assim, 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 para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 49209 Nr: 6356-40.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C. AUTO PEÇAS LTDA., CARLOS SANTANA 

DA SILVA, DELCIO FELIX DUTRA, DILSON FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - 

OAB:12579

 Certifico que estes autos encontram-se carga com o advogado 

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS desde o dia 20-02-2018 e até a 

presente data, não nos devolveu. Assim, 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 referido 

advogado para que no prazo de 3 (três) dias os devolva a esta 

Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221139 Nr: 7869-23.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MOREIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)JULGAR PROCEDENTE os presentes embargos, nos moldes acima 

delineados, para suspender definitivamente o arresto realizado no 

processo em apenso nas contas e bens do embargante, restituindo-se o 

valor constrito em seu favor, bem como determinar sua exclusão do polo 

passivo da ação de execução fiscal em apenso (código: 97828), forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC;b)Sem custas;c)Condenar o embargante em 

honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixados em 

10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da 

gratuidade de justiça, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I c/c art. 98, §§ 2º e 3º, 

ambos do CPC;a)Preclusa a via recursal, determino o prosseguimento da 

ação executiva principal, em todos os seus termos, procedendo-se as 

anotações de estilo, com extração de cópia da presente sentença, da 

certidão de trânsito, com posterior juntada ao feito executivo (Cód.: 97828) 

e, após arquive-se o presente feito com as baixas e anotações 

pertinentes;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221139 Nr: 7869-23.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MOREIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Embargante, via 

DJE/MT, para que no prazo de 15 dias acoste aos autos os dados 

bancários e CPF do titular da conta em que pretende ver ressarcidos os 

valores bloqueados nos autos principais de n. 97828, conforme o item "a" 

das fls. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 48431 Nr: 5596-91.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM AZEVEDO PESSOA COMÉRCIO EXTERIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, 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 devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 6892 Nr: 410-34.1998.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA PANTANAL LTDA, EDSON OLIMPIO 

DALTO, HERMES ANTONIO PEIXOTO, WANDERLEIA ALVES CANDIDO 

DALTO, NILTA OLIMPIA DALTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 23.02.2018 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 43979 Nr: 2485-02.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDUTO- COMPANHIA NACIONAL DE 

DUTOS, GEORG THOMAS ERHART, JOSÉ MARSE NASCENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - 

OAB:RJ/167.430, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR - OAB:SP/144186

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso e até a presente data não houve devolução. Assim, 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 devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72724 Nr: 10143-09.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUGA COUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC15, INTIMO a Parte Executada, 

através de seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

acerca da resposta do Exequente de fls. 118/127 ao seu pedido de fls. 

117.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001521-35.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.292,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GILMAR PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Determino que o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, colacionando aos autos cópia legível de documento de 

identificação, bem como comprovante de endereço em seu nome (água, 

luz, telefone, etc). E, por fim, deve trazer a prova da pretensão resistida, 

nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011511-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MIRANDA AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011511-96.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRA DE MIRANDA AKERLEY Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Cumpra-se a sentença de 

id. 6668526. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001209-93.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.661,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ERNESTO CADIDE Parte Ré: 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos, etc. 

Considerando que até o presente momento o AR não aportou-se nos 

autos, bem como a requerida juntou procuração no id. 8153687, determino 

a secretaria da vara que agende nova data para a realização de audiência 

de conciliação. Intimem-se as partes acerca da data da solenidade a ser 

agendada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TROCATE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001350-78.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PEDRO TROCATE RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos o resultado do procedimento administrativo perante o 

PROCON. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Cumprida a determinação ou tendo o prazo decorrido 

sem manifestação, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODORO ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000799-35.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.860,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

LEODORO ALVES DA GUIA Vistos, etc. Analisando a resposta dos 

Correios, verifica-se constar "não procurado". Isto posto, determino que a 

secretaria da vara agende nova audiência de conciliação. Intime-se via 

DJE a requerente e cite-se via mandado o requerido. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OTICA FRAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002829-43.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.552,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO INDEVIDO, FINANCIAMENTO DE PRODUTO, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO ALVES FEITOSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO, OTICA FRAN EIRELI - ME Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a requerida Banco Losango S/A foi citada em 

01/08/2017 (id. 10897155), ou seja, após a realização da audiência. Isto 

posto, determino que a secretaria da vara agende nova audiência de 

conciliação, devendo proceder a intimação do requerente e da 1ª 

requerida. Certifique-se a secretaria da vara acerca da tempestividade 

das contestações apresentadas. Após, intime-se o requerente para 

impugnar as contestações no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NATALINO LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001083-09.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 124.074,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ANULAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO NATALINO LARA 

Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos, etc. Consta da inicial que o 

requerente, segundo alega, foi notificado nos autos de infração n°. 

112791 pela segunda requerida, tendo sido multado em R$ 60.000,00 
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(sessenta mil reais), apresentando sua defesa administrativa, solicitando o 

cancelamento da multa. O devido procedimento teve seu processamento 

regular, não tendo o requerente apresentado as alegações finais, sendo 

assim decretada sua revelia, bem como condenado ao pagamento de 

multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando que o 

requerente não fora intimado acerca da decisão administrativa, não 

conseguiu recorrer administrativamente, recorrendo desta feita ao poder 

judiciário, requerendo em sede de antecipação de tutela a suspensão do 

protesto extrajudicial decorrente do procedimento administrativo. É o 

sucinto relato. Decido. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação 

de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, 

não se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do 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.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame do 

pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento 

da contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação; Citem-se os requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse; Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004976-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA SILVINO DA SILVA PETERSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004976-42.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE 

ÁGUA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MADALENA SILVINO DA SILVA 

PETERSEN Parte Ré: REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

AGUAS DO PANTANAL, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Não 

obstante o pleito do patrono para que o pedido liminar seja apreciado antes 

da apresentação da contestação, mantenho o postergamento da análise. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação. 

Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, apresentarem 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC, bem como se manifeste quanto o interesse. Advindas as 

contestações ou certificado o decurso de prazo, imediatamente 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001561-17.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS ADRIANO TEIXEIRA Parte 

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

etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALI FARIA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000726-63.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSALI FARIA LOBO Parte Ré: REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A Vistos, etc. O fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, assim como todos os 

documentos relativos ao contrato celebrado. Designe-se data para 

realização de audiência para tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BRASIL GLOBAL DE COBRANCAS - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001758-06.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRASIL 

GLOBAL DE COBRANCAS - EIRELI Vistos, etc. Acolho a justificativa 

apresentada pela parte requerente. Proceda-se a secretaria com 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Considerando que a contestação já foi 

apresentada, intime-se a parte promovente para apresentar impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001586-30.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SORAIA LEMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de seus documentos pessoais, 

bem como comprovante de residência. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido ou tendo decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001446-93.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 57.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO 

MAGALHAES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação de tutela, já 

que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode 

olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido 

antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do 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.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001199-15.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.378,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXCLUSÃO 

- ICMS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADAO JOSE DA 

COSTA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação 

de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, 

não se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 
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do 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.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos 

pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento 

da contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001181-91.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.775,34; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL DA SILVA MORAES Parte 

Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Recebo a peça 

inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação. 

Cite-se o requerido da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC, bem como se manifeste quanto o interesse. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ANDRE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001178-39.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.562,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXCLUSÃO 

- ICMS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIO ANDRE 

DE SOUZA MESQUITA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido 

de antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do 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.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, 

eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide 

em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o 

requerido da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem 

como se manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001177-54.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.316,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXCLUSÃO 

- ICMS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MIGUEL RIBEIRO 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação 

de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, 

não se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do 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.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos 

pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento 

da contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 
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335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001148-04.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.617,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXCLUSÃO 

- ICMS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDREIA 

SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do 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.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, 

eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide 

em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o 

requerido da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem 

como se manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001033-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001033-80.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: LEDIR PIRES DA SILVA 

EXECUTADO: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 

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

dias, acoste aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença 

exequenda. Cumprida a determinação ou certificado o decurso de prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS 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: 16/04/2018 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: 1005804-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARGARETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/04/2018 Hora: 13:00 (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: 1006346-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE ASSUNCAO (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: 16/04/2018 Hora: 13:30 (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: 8010780-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR ALVES RAMOS (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)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar o recorrente do r. despacho: “Vistos, etc. Para a análise do pedido 

de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-67.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA LOPES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006473-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALFREDO AWE PALHETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (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: 16/04/2018 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: 8010261-33.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006525-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS (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: 16/04/2018 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: 1006668-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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: 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: 1006670-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (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: 16/04/2018 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: 1006261-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM 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: 18/04/2018 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: 1006674-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 14:45 (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: 1005326-30.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CARVALHO (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: 16/04/2018 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: 1001332-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 22/08/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do 

Processo: 1001332-57.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: FABIO DA ROSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Em síntese, o requerente 

alega que o requerido, sem o seu consentimento, vem cobrando valores 

referentes a cartão de crédito consignado, tendo em vista nunca haver 

contratado tal serviço, bem como não recebeu qualquer cartão para 

usufruto. Ademais, aduz que realizou várias reclamações através dos 

canais de atendimento, porém sem êxito. Com isto, abriu uma reclamação 

no sítio eletrônico do consumidor (consumidor.gov.br), protocolo de 

atendimento 2018.03/00001201734, restando também infrutífera. A título 

de liminar requer a suspensão da cobrança ocorrida até a resolução de 

mérito da questão prejudicial. É o necessário. Decido. Em princípio recebo 

a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata suspensão dos descontos 

havidos em sua folha de pagamento, referente ao cartão de crédito do 

requerido. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do requerente, especialmente no que diz 

respeito ao oferecimento de um serviço sem sua autorização, bem como 

desconto em sua folha de pagamento por algo que não contratou, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do Requerido. Insta 

salientar que o requerente procurou por diversas vezes solucionar o 

impasse de forma amigável e pacífica, porém sem qualquer êxito, 

comprovando desta feita a desídia por parte do requerido, pois a resposta 

dada pelo banco se encontra muito vaga e não atendeu a solicitação do 

requerente, não enviando cópia do suposto contrato celebrado. Com 

relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica- 

se que o perigo na demora encontra-se estampado vez que, caso a 

pretensão liminar não seja dada, os descontos continuarão sendo 

realizados, comprometendo desta feita o orçamento do requerente, tendo 

em vista o valor descontado (R$ 309,74) mensalmente. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) 

Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela 

parte requerente e determino que o requerido se abstenha de efetuar 

descontos na folha de pagamento do mesmo, no tocante aos serviços de 

cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão; O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intime-se a parte requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres-MT, 26 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO JUIZ COOPERADOR Assinado 

e le t ron i camen te  po r :  RAMON FAG U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12354475 18032609015986300000012146645

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CLARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 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: 1005359-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/04/2018 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: 1001517-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DOIS IRMAOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (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: 30/08/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 
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abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001517-95.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CERAMICA DOIS IRMAOS LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Aduz a requerente 

que, ao verificar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, efetuou 

negociação junto a requerida, procedendo ao pagamento de R$ 1.097,48 

(um mil noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), quitando desta 

feita o débito, devendo ser retirado o seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Alega que em 23/08/2018, ao tentar realizar um 

financiamento perante uma instituição financeira, verificou-se que seu 

nome não havia sido retirado dos cadastros de proteção ao crédito, 

apesar de ter adimplido com a obrigação. Com isto recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de antecipação de tutela que a requerida efetue a 

imediata exclusão de seu nome no rol de inadimplentes, sob pena de multa 

diária. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de exclusão do 

nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos 

autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, vez que efetuou o pagamento da dívida, conforme se 

depreende no email enviado, bem como o comprovante de pagamento da 

obrigação, demonstrando assim a ilegalidade da manutenção do nome da 

requerente nos cadastros de indadimplentes. Com relação ao perigo na 

demora, verifica-se estar presente, pois, com o nome inserido 

indevidamente no rol de inadimplentes, a requerente não pode fazer uso 

de financiamentos e outras operações bancárias, gerando prejuízos a 

atividade exercida. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento parcial da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, determinando que a requerida efetue a exclusão do nome 

da requerente nos cadastros de proteção ao crédito , 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; c) Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII); d) Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a requerida, na forma e moldes 

legais; f) Intime-se a promovida acerca da solenidade agendada; g) Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE); h) 

Expeça-se o necessário; i) Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: 

J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12488497 18040516104044200000012276590

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005402-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YORRANS SCACHETI MARIANO (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: 16/04/2018 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: 1002761-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005425-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE (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 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: 14/04/2018 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: 1001462-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 28/08/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001462-47.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 22.814,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WELINGTON PEREIRA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Em síntese, 

aduz o requerente que desde outubro de 2014, vem sofrendo descontos 

referentes a cartão de crédito do requerido, sendo que nunca contratou 

por tal serviço ou recebeu tal cartão. Desde então, alega o requerente que 

tentou resolver o impasse através dos canais de atendimento, porém sem 

êxito, motivo pelo qual fez abertura de reclamação no portal do 

consumidor, por meio do protocolo de atendimento 2018.03/00001191162, 

porém infrutífera. Com isto, recorreu ao judiciário, pedindo em sede de 

antecipação de tutela que o requerido se abstenha de efetuar descontos 

referentes ao cartão de crédito até o julgamento da lide, sob pena de multa 
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diária. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos e 

cobranças referentes a cartão de crédito do requerido. Para tanto, exige a 

lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, pois, conforme se depreende nos autos, o requerido não 

forneceu cópia do suposto contrato para averiguação da licitude dos 

descontos efetuados, apesar de devidamente solicitado via portal do 

consumidor, demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte da 

instituição financeira. Com relação ao perigo da demora, vislumbra-se 

estar presente, vez que, caso a medida liminar não seja imposta, os 

descontos continuarão a serem realizados, prejudicando desta feita a 

renda do requerente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao requerido que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro horas), se abstenha de fazer descontos nos vencimentos do 

requerente, com relação ao cartão de crédito Banco Pan S/A ; c) O não 

cumprimento do item “B” acarretará multa no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d) Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII); e) Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial; f) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais; 

g) Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95; h) Intime-se o requerido acerca da solenidade agendada. i) 

Expeça-se o necessário. j) Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: 

J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12487375 18040516091814800000012275514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005436-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA 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: 16/04/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005442-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO PIRES 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: 16/04/2018 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: 1007488-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS (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: 19/04/2018 Hora: 13:00 (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)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO SILVA MALDONADO OAB - MT5659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000868-33.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: J BATISTA DA SILVA FUNERARIA 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do 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.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 
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POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, 

eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide 

em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se a 

requerida da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem 

como se manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004857-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004857-81.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANTONIO JOSE COUTINHO Parte Ré: REQUERIDO: 

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida não fora citada em 

tempo hábil para comparecer a audiência de conciliação. Isto posto, 

determino que a secretaria da vara proceda com o agendamento de nova 

audiência, devendo as partes serem intimadas acerca da solenidade. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003341-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MORAIS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003341-26.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 36.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIO JOSE DE ABREU Parte Ré: REQUERIDO: 

ANDREIA MORAIS DE CAMPOS Vistos, etc. Considerando que a 

contestação já foi apresentada, intime-se a parte requerente para 

impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004365-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004365-89.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 987,69; 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: ALEX CAMPOS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Considerando a resposta do AR, intime-se a parte requerente 

para fornecer novo endereço do requerido no prazo de 15 (quinze) dias. 

Fornecido o endereço ou decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011788-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILTAIR TORQUATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUDMILA FREITAS ORTEGA (TESTEMUNHA)

JOAO PEREIRA RAMOS (TESTEMUNHA)

JOEL FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCOS FERNANDO NOGUEIRA TURAZZI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011788-15.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATO RODRIGUES DE 

MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: GILTAIR TORQUATO Vistos, etc. Indefiro 

o pedido de realização de perícia técnica, vez não ser compatível com o 

rito dos juizados especiais. Intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007489-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GARCETE (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: 19/04/2018 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: 1005103-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 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: 1005103-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: 18/04/2018 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: 8010661-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010661-42.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Intime-se a parte requerente a efetuar a prestação 

de contas no prazo de 15 (quinze) dias. Advinda a prestação ou 

certificado o decurso de prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007490-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIEMERSON DA SILVA PAESANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 19/04/2018 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: 8011533-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE PARA REQUER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A (O) RECORRIDA (O) PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002938-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 18/04/2018 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: 8010391-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010391-18.2016.8.11.0006 REQUERENTE: VILMA DA SILVA REQUERIDO: 

NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos, etc. CHAMO FEITO À ORDEM 

quanto a decisão de ID 8010748 em que foi negado o seguimento do 

recurso e julgando-o deserto pela ausência do preparo. Entretanto em 

análise do pedido de Justiça Gratuita, determino a intimação da parte 

Requerente para que apresente declaração de hipossuficiência 

atualizado. Às providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007491-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALLIF LENNON GOMES DE ARRUDA (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: 19/04/2018 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: 1007492-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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AGOSTINHA CHAVES (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: 19/04/2018 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: 1003818-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DO ID 11529942.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003396-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO (EXECUTADO)

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003396-74.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.447,27; Tipo: Cível; 

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

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA Parte Ré: EXECUTADO: ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO, 

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA 1 - INTIME-SE a 

parte exequente para emendar a inicial para o fim de comprovar que o 

contrato ao qual se atribui força de título executivo foi devidamente 

assinado por duas testemunhas ou para formular pedido correspondente, 

consignando-se prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2 - Independente da providência acima, DESIGNE-SE sessão de 

conciliação entre as partes, citando-se a parte reclamada para 

comparecimento. 3 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006475-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (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: 18/04/2018 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: 1007493-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/04/2018 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: 1006530-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA (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: 18/04/2018 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: 8011008-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE CARVALHO BATISTA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007495-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA OSINAGA 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: 19/04/2018 Hora: 14:45 (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: 1006348-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 Hora: 13:30 (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: 1007496-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 19/04/2018 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: 8011323-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ADMILSON JARA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011323-06.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROMULO ADMILSON JARA 

ELIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime o Recorrente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que ocorra análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado, apresente declaração de hipossuficiência atualizada 

ou outro documento que comprove que o recolhimento do preparo 

prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a 

gratuidade de justiça é automática somente em primeira instância. Nesta 

senda, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003893-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003893-25.2016.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA SILVA MARQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado, deverá o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou outro documento 

que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu sustento 

próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é 

automática somente em primeira instância. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007497-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARINO RIBEIRO GARCIA (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: 19/04/2018 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: 8011854-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELAINE CAROLINE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRIDO PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007498-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/04/2018 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: 1006344-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 13:30 (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: 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)
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INTIMO A PARTE DO BACENJUD POSITIVO, PARA QUERENDO, OPOR 

EMBARGOS DE EXECUÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005544-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (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: 18/04/2018 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: 8010563-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - SP266894 (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005540-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NELSON DE ARRUDA (REQUERIDO)

ZENILDO MENDES ROSA (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: 18/04/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012474-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CALADO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Intimo o(a) Executado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005092-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005092-48.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: THAIS 

ANDRADE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos, etc. Intime-se a requerente para impugnar a contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005104-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/04/2018 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: 8012003-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005404-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 18/04/2018 Hora: 15:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58793 Nr: 5131-48.2006.811.0006
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 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): CLODOALDO VIEIRA JESUS, FLAVIO JOSÉ 

FERNANDES LOPES, ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 INTIMO O ADVOGADO DOS RECLAMADOS, DR. FABIO DE SÁ PEREIRA 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS DE 

FLS. 224/237.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012694-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILMO LUIZ MATTIELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

8012694-39.2015.8.11.0006, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[]. EXEQUENTE: ILMO LUIZ MATTIELLO EXECUTADO: JULIO CESAR 

DA CUNHA LUZ Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que 

a parte exequente pleiteia o recebimento dos valores a este devidos pela 

executada. Intimada a efetuar o pagamento da dívida, a parte executada 

quedou-se inerte, tendo sido efetuado o bloqueio de seus ativos 

financeiros, restando a operação infrutífera. Com isto, requereu o 

exequente que o bloqueio das contas bancárias seja realizado em nome 

de seu proprietário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando o petitório da parte exequente, verifica-se que se trata de 

pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Com a promulgação 

do novo CPC, o instituto de desconsideração da personalidade jurídica 

deve ser realizado mediante instauração de incidente processual, e não 

por mero peticionamento nos autos. Não obstante o disposto no art. 1.062 

do CPC, ao qual autoriza a formação de tal incidente no âmbito dos 

juizados especiais, verifica-se que o referido incidente ocupa posição no 

Título III do Livro III da Parte Geral, ao qual se trata de intervenção de 

terceiros, o que é inadmissível no JEC, conforme elenca o art. 10 da Lei 

9.099/95. Segundo o princípio da especialidade, a norma de caráter 

especial deve prevalecer sobre a de caráter geral, ou seja, o disposto no 

art. 10 da Lei 9.099/95 é prevalente sobre o mencionado no art. 1.062 do 

CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros 

do representante legal da executada. Proceda-se a secretaria da vara 

com a retificação do pólo passivo dos autos, constando somente a 

pessoa jurídica. Intime-se o exequente para se manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010721-83.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DUARTE MARECO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

DENER ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUCIO MAURO LEITE LINDOTE OAB - MT0007711A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIS BENEDITO DE ASSUNCAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS LEITE PAESANO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

8010721-83.2014.8.11.0006, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[DIREITO CIVIL, ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. EXEQUENTE: IVO DUARTE MARECO EXECUTADO: DENER 

ANTONIO DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Ivo Duarte Mareco 

em desfavor de Dener Antonio da Silva. Intimado o executado a efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, este quedou-se inerte. Tentativa de 

bloqueio de ativos financeiros restou-se infrutífera. Com isto, a parte 

exequente requereu a penhora sobre seus vencimentos, vez que o 

executado é servidor público municipal. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O art. 833 do CPC elenca um rol de impenhorabilidades, 

sendo que em seu inciso IV encontra-se presente a vedação de penhora 

de remunerações, aposentadorias e pensões. Contudo, a exceção do 

caput do artigo mencionado se encontra em seu parágrafo 2°, ao qual se 

pode efetuar a penhora sobre salário, desde que tal contrição seja 

destinada para pagamento de pensão alimentícia ou caso o executado 

receba mensalmente mais de 50 (cinquenta) salários mínimos. Verificando 

os autos, vislumbra-se a impossibilidade de penhora do salário do 

executado, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a obtenção de tal pleito. Isto posto, indefiro o pedido de 

penhora dos vencimentos do executado. Intime-se a parte exequente para 

se manifestar nos autos em 15 dias. Advinda a manifestação ou 

certificado seu decurso de prazo, conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL RONDON DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010714-57.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EMANUEL RONDON DOS REIS Parte Ré: 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. Intime-se o Executado, 

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

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Proceda-se a mudança da classe processual dos autos. Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido de 

penhora via bacenJud, deve o Requerente indicar o expressamente o 

valor e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012926-27.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EULA SEVERINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012926-27.2010.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[PAGAMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: EULA SEVERINA DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA DECISÃO 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. 

Ressalte-se que caso a penhora ora determinada seja frutífera haverá a 

desconstituição da penhora sobre bem imóvel na forma já implementada 

neste processo. 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, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011819-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011819-35.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR Parte Ré: 

EXECUTADO: MARIA LUIZA DO NASCIMENTO DECISÃO 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, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011595-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011595-34.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 22.860.000,00; Tipo: Cível; 

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

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: THIAGO BACELLAR GARCIA 

MACIEL Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BMG DECISÃO 1 – Compulsando o 

processo, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 
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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, 04 de abril 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: 1001323-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1001323-95.2018.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: FLAVIO SANDRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Em síntese, o requerente 

alega que o requerido, sem o seu consentimento, vem cobrando valores 

referentes a cartão de crédito consignado, tendo em vista nunca haver 

contratado tal serviço, bem como não recebeu qualquer cartão para 

usufruto. Ademais, aduz que realizou várias reclamações através dos 

canais de atendimento, porém sem êxito. Com isto, abriu uma reclamação 

no sítio eletrônico do consumidor (consumidor.gov.br), protocolo de 

atendimento 2018.03/00001201409, restando também infrutífera. A título 

de liminar requer a suspensão da cobrança ocorrida até a resolução de 

mérito da questão prejudicial. É o necessário. Decido. Em princípio recebo 

a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois 

bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata suspensão dos descontos 

havidos em sua folha de pagamento, referente ao cartão de crédito do 

requerido. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do requerente, especialmente no que diz 

respeito ao oferecimento de um serviço sem sua autorização, bem como 

desconto em sua folha de pagamento por algo que não contratou, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte do Requerido. Insta 

salientar que o requerente procurou por diversas vezes solucionar o 

impasse de forma amigável e pacífica, porém sem qualquer êxito, 

comprovando desta feita a desídia por parte do requerido Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) 

Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela 

parte requerente e determino que o requerido se abstenha de efetuar 

descontos na folha de pagamento do mesmo, no tocante aos serviços de 

cartão de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão; O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intime-se a parte requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007649-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIN VLADIMIR REYES PEREZ (REQUERENTE)

PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANGELICA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1007649-08.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME, LENIN 

VLADIMIR REYES PEREZ REQUERIDO: FLAVIA ANGELICA MACIEL Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por PARADA CARIBEÑA CAFÉ BAR LTDA em desfavor 

de FLAVIA ANGELICA MACIEL. Determinação de emenda a inicial no 

evento id. 11039098, sendo prontamente atendida pela parte requerente 

nos eventos de id. 11296948, 11296980, 11297049, 11297063 e 

11297071. Decisão de id. 11354052, deferindo parcialmente a tutela 

antecipada. Certidão da oficiala de justiça de id. 11589359, informando que 
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a requerida está residindo na Espanha. Pedido de reconsideração 

formulada pela requerente no id. 12049327. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. No âmbito dos juizados especiais, regidos pelo princípio 

da informalidade, a citação regular é indispensável para a preservação 

dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa. Diante disso, a expedição de carta rogatória se encontra 

incompatível com o princípio da celeridade nos juizados especiais, 

mostrando-se desta feita este juízo incompetente para processamento e 

julgamento do feito. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RÉU QUE TEM 

ENDEREÇO NO EXTERIOR - MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO ENVIADO PARA OUTRO ENDEREÇO - NULIDADE - 

NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR ROGATÓRIA - PROCEDIMENTO 

INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

INCOMPETÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 149592620088070001 DF 

0014959-26.2008.807.0001, Relator: ARLINDO MARES, Data de 

Julgamento: 29/09/2009, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 20/10/2009, 

DJ-e Pág. 271). Isto posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca, devendo a gestora 

proceder com os atos necessários para a redistribuição do feito. Intime-se 

a parte requerente. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril 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: 1000742-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA COELHO CARDUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000742-80.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 21.132,09; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CAMILLA COELHO CARDUCCI Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras da 

Requerida, por meio do sistem aon line Bacen-Jud, em valor 

correspondente ao cumprimento da liminar deferida nos autos. Assim, 

diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos Requeridos, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com fulcro 

nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pela 

requerente, e em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CNPJ n. 03.507.415/0001-44, de titularidade do requerido Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 16.416,00 (dezesseis mil quatrocentos e 

dezesseis reais). Permaneçam os autos conclusos. Sendo a busca 

positiva, proceda ao necessário para levantamento do valor em favor da 

Empresa M. da S. R. Silverio ME, CNPJ 13.000.044/0001-63, Banco do 

Brasil, Agência 0184-8, Conta Corrente 41829-3. Após a expedição do 

competente alvará, deverá a parte requerente efetuar a prestação de 

contas no prazo de 30 (trinta) dias. Restando a busca infrutífera, intime-se 

a autora para manifestar-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005792-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1005792-24.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por UANDERSON SILVA DE ALMEIDA em 

desfavor de ATIVOS S.A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, 

alegando que não comprou pela internet, não contratou os serviços do 

Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 783,17 (setecentos e oitenta e três 

Reais e dezessete centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a existência da relação jurídica e consequente 

restrição. O Requerido aduz que o débito é referente a cessão de crédito 

cedida pelo Banco do Brasil. No entanto, o Requerido não trouxe aos 

autos prova de que o autor contratou o serviço do banco supracitado que 

ocasionou a anotação. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” O Requerido realizou o lançamento em 20.06.2016, 

entretanto, o autor possuía outras restrições preexistentes, a exemplo, a 

realizada pela Caixa Econômica em 02.04.2015 (ID 11426250), as quais o 

autor não demonstrou serem indevidas. A extensa lista de negativações 

apresentada no ID 11426250 demonstra que o autor não prima pela 

pontualidade do pagamento de seus débitos. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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AURELIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006225-28.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por AURELIANO DE OLIVEIRA em 

desfavor de OI MOVEL S.A, alegando que vem sendo cobrada ilegalmente 

pela Requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Desta feita, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou com nenhum 

tipo de prova, uma vez que todas as telas sistêmicas colacionadas em 

peça de defesa, não comprovam o alegado. Nesta senda, as telas 

colacionadas em peça de defesa pela Requerida, fazem referências ao 

serviço de televisão por assinatura (Oi TV), porquanto a negativação do 

caso em tela se dá pela OI MOVEL S.A. Tenho que diante das meras 

alegações sem provas em peça de defesa, surge razão ao Autor da 

presente lide. Desta feita, resta demonstrada a falha da empresa de 

telefonia, ao efetuar cobranças de valor referente à prestação de serviço 

não comprovado, nos termos do art. 14, §1º, I e II do CDC, devendo, desta 

maneira, reparar os danos causados. Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pelo Autor, decorrente do descaso, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida pela Requerida, o que agrava a 

responsabilidade da empresa, sendo, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito da 

parte Autora com a Requerida, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

Requerida a pagar à parte Autora, a título de danos morais, a importância 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95) Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006016-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAMOS RIBEIRO (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo nº 1006016-59.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por VANDERSON 

RAMOS RIBEIRO em face de VIVO S.A., alegando o autor que ao fazer 

compras na cidade foi surpreendido ao submeter seu nome para 

apreciação de crédito, pois lhe foi negado sob argumento de que seu 

nome consta incluso nos órgãos de proteção ao credito SPC/SERASA. 

Aduz que inconformado, procurou o órgão de proteção ao crédito e foi 

constatado que seus dados pessoais estavam inserido no cadastro de 

devedores por registro efetuado pela empresa requerida no valor de R$ 

158,02 (cento cinquenta oito reais e dois centavos), referente ao contrato 

nº 0266280766, incluso em 19/06/2016, débito esse que desconhece, pois 

nunca teve qualquer relação jurídica com a requerida. Ao final requer a 

declaração de inexistência de débito, a exclusão da cobrança ilegal, e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

A requerida em sua contestação alegou que houve a regular contratação 

dos serviços, o que se confirmaria pelo contrato que teria sido 

legitimamente assinado, mediante a apresentação dos documentos 

pessoais necessários, sendo então realizada a habilitação dos serviços, e 

que a autora, por mera liberalidade deixou de quitar as faturas, as quais 

ensejaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação. Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos seus serviços pela reclamante, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da mesma, faturas 

e histórico de pagamento, que demonstrem que a autora inequivocamente 

contratou os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo 

na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

18/09/2013. Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se 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. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravame posterior àquele objeto da demanda, demonstrando não primar 

pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando que 

não há nos autos comprovação de que tal gravame está sendo discutidos 

judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes pelo débito aqui discutido, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO)

PATRICIA DABUS BUAZAR AVILA OAB - SP251473 (ADVOGADO)

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

PROCESSO: 1002718-59.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por TIAGO APARECIDO 

NUNES SIMÃO em desfavor de KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A, 

alegando que em 25.11.2016 adquiriu na loja virtual da Requerida um Prato 

Zeus- Crash 18 – Bent ZBTC18 para sua bateria. O produto foi entregue 

no mês seguinte, ocasião em que constatou que o prato estava 

amassado. Assim, entrou em contato com a empresa pelo SAC, sendo 

orientado a tirar fotos do produto, enviar por e-mail e, no dia 04.01.2017, 

devolveu o produto pelo Correio na mesma embalagem que o recebeu, 

conforme orientado pela Requerida. Entretanto, a Requerida recusou o 

recebimento do produto sob o argumento que a embalagem era frágil, 

retornando para o autor que novamente foi orientado a tirar fotos. Narra 

que a Requerida continua se negando a receber o produto e não efetuou a 

devolução do valor pago sob a alegação de que está aguardando os 

Correios se posicionar acerca da suposta violação da embalagem. De 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 122 de 603



plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da Requerida, pois, como comerciante, compõe a 

cadeia de fornecedores, sendo sua responsabilidade solidária e objetiva, 

conforme disciplinada pelo CDC. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. A Requerida alega que não 

houve conduta ilícita desta, sendo o suposto fato ocorrido por culpa de 

outra empresa. Entretanto, nos termos do artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade da Requerida é objetiva, respondendo pelos danos 

causados ao consumidor, independente de culpa. As provas produzidas 

pelo autor demonstram a avaria no produto e pedido de troca do mesmo. 

Por sua vez, a Requerida não comprovou que tenha substituído o produto 

ou restituído o valor pago. Portanto, o presente caso faz jus às hipóteses 

do artigo 18 do CDC: substituição do produto por outro da mesma espécie, 

em perfeitas condições de uso, ou devolução do valor pago. Assim 

entendo que o valor pago pelo produto deve ser restituído, a título de 

danos materiais. Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram 

o mero dissabor. Houve descaso com o consumidor sugerindo a 

invocação da função dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Deixo de determinar a devolução do produto pelo autor, pois 

a Requerida não comprovou que tenha enviado ao mesmo pela segunda 

vez. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, o valor de R$ R$ 404,18 

(quatrocentos e quatro Reais e dezoito centavos), a título de danos 

materiais, que correspondente a quantia paga pelo produto defeituoso, 

valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação 

(art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. 

b) CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 

3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação 

(art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 

362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA RODRIGUES NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006244-34.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GERSINA RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que ao tentar realizar 

uma transação comercial foi informado que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No presente caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, a 

Requerida arguiu falta de interesse de agir do Autor. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre o Requerente nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe 

aos autos prova de que o autor tenha contratado, utilizado seus serviços, 

tampouco qualquer documento que comprovasse suas alegações. Tenho 
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que a Requerida apenas teceu meras alegações, sem provas em peça de 

defesa, não conseguindo comprovar, desta forma, que a inscrição do 

caso tela tenha se dado de maneira devida. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1003025-13.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE ERNANDE RIBEIRO GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega 

desconhecer suas origens, posto que afirma não possuir qualquer relação 

contratual junto ao banco reclamado a ponto de justificar a negativação no 

valor de R$331,93 (trezentos e trinta e um reais e noventa e três 

centavos), com data de inclusão em 24/07/2015. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como pugnou ainda pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permitem constatar que os registros dos dados do autor com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por 

solicitação do banco requerido, por débito que o reclamante aduz não ter 

dado causa, posto que afirma não possuir qualquer relação contratual 

junto ao banco a ponto de justificar negativação em apreço. O Banco por 

sua vez em sede de sua contestação aduziu que um mero aborrecimento 

não é suficiente para embasar uma condenação por danos morais e que 

não haveria nos autos comprovação de dor, angustia ou qualquer outro 

padecimento psíquico grave suportado pela vítima. No entanto, o banco 

nada trouxe ou juntou aos autos provas a atestarem à validade e 

legalidade da contratação de seus serviços ou da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, permanecendo por assim no campo das 

meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que 

lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “JECCRS-0001439) 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE RÉ DA 

REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. ALEGAÇÃO QUE OS 

VALORES ERAM RESQUÍCIOS DA LINHA (51) 99873451 QUE NÃO FOI 

PROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. 1. A versão da parte autora não 

foi contraditada pela requerida, não tendo esta comprovado a regularidade 

do débito que determinou a inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. 2. Como relatado na inicial, o prefixo objeto do 

cancelamento (por perda do aparelho) foi o de número (51) 99873451, 

sendo que em face do pedido de cancelamento do serviço o autor adquiriu 

novo telefone, prefixo (51) 85573451. 3. A ré alegou que o débito seria 

"resíduo" da linha cancelada. Todavia, acostou telas sistêmicas do 

telefone que não foi cancelado (fls. 63 e ss.), o que demonstra total 

descontrole. 4. Diante disso, tendo o autor comprovado o pedido de 

cancelamento e não tendo a ré comprovado a regularidade do "resíduo" de 

débito da linha cancelada, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da 

inscrição. 5. Nesse norte, houve falha na prestação do serviço pela ré, o 

que gerou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, na medida em que após a solicitação de cancelamento, o autor 

continuou recebendo as faturas da linha cancelada. 6. Hipótese de dano in 

re ipsa que, por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de sua 

efetiva ocorrência, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos da 

própria inscrição indevida. 5. Valor da reparação do dano, fixado na 

origem em R$ 5.100,00 que se mantém, tendo em vista que o quantum está 

aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos 

análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 71004381687, 1ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RS, Rel. Lucas 

Maltez Kachny. j. 18.02.2014, DJ 20.02.2014).” (destaquei e sublinhei) 

Ressalto que o fato da inserção dos dados do requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na 

sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 124 de 603



consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

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. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

JOSE ERNANDE RIBEIRO GARCIA em desfavor do BANCO BRADESCO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objetos 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

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

monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito- evento danoso (24/07/2015). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1003025-13.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE ERNANDE RIBEIRO GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor alega 

desconhecer suas origens, posto que afirma não possuir qualquer relação 

contratual junto ao banco reclamado a ponto de justificar a negativação no 

valor de R$331,93 (trezentos e trinta e um reais e noventa e três 

centavos), com data de inclusão em 24/07/2015. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como pugnou ainda pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permitem constatar que os registros dos dados do autor com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por 

solicitação do banco requerido, por débito que o reclamante aduz não ter 

dado causa, posto que afirma não possuir qualquer relação contratual 

junto ao banco a ponto de justificar negativação em apreço. O Banco por 

sua vez em sede de sua contestação aduziu que um mero aborrecimento 

não é suficiente para embasar uma condenação por danos morais e que 

não haveria nos autos comprovação de dor, angustia ou qualquer outro 

padecimento psíquico grave suportado pela vítima. No entanto, o banco 

nada trouxe ou juntou aos autos provas a atestarem à validade e 

legalidade da contratação de seus serviços ou da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, permanecendo por assim no campo das 

meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que 

lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “JECCRS-0001439) 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE RÉ DA 

REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. ALEGAÇÃO QUE OS 

VALORES ERAM RESQUÍCIOS DA LINHA (51) 99873451 QUE NÃO FOI 

PROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. 1. A versão da parte autora não 

foi contraditada pela requerida, não tendo esta comprovado a regularidade 

do débito que determinou a inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. 2. Como relatado na inicial, o prefixo objeto do 

cancelamento (por perda do aparelho) foi o de número (51) 99873451, 

sendo que em face do pedido de cancelamento do serviço o autor adquiriu 

novo telefone, prefixo (51) 85573451. 3. A ré alegou que o débito seria 

"resíduo" da linha cancelada. Todavia, acostou telas sistêmicas do 

telefone que não foi cancelado (fls. 63 e ss.), o que demonstra total 

descontrole. 4. Diante disso, tendo o autor comprovado o pedido de 

cancelamento e não tendo a ré comprovado a regularidade do "resíduo" de 

débito da linha cancelada, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da 
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inscrição. 5. Nesse norte, houve falha na prestação do serviço pela ré, o 

que gerou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, na medida em que após a solicitação de cancelamento, o autor 

continuou recebendo as faturas da linha cancelada. 6. Hipótese de dano in 

re ipsa que, por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de sua 

efetiva ocorrência, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos da 

própria inscrição indevida. 5. Valor da reparação do dano, fixado na 

origem em R$ 5.100,00 que se mantém, tendo em vista que o quantum está 

aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos 

análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 71004381687, 1ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RS, Rel. Lucas 

Maltez Kachny. j. 18.02.2014, DJ 20.02.2014).” (destaquei e sublinhei) 

Ressalto que o fato da inserção dos dados do requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na 

sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

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. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

JOSE ERNANDE RIBEIRO GARCIA em desfavor do BANCO BRADESCO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objetos 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

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

monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito- evento danoso (24/07/2015). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1006199-30.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ADRIANA CORDEIRO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que ao tentar realizar uma transação 

comercial foi informado que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No presente caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo 

julgamento antecipado da lide. A Requerida arguiu a juntada de 

comprovante de endereço da Requerente, porém tal comprovante fora 

devidamente juntado em peça exordial. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Nesta senda, não há o que se falar, ainda, em juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a Princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e 

Simplicidade. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado/utilizado seus serviços, tampouco qualquer documento 

que comprovasse suas alegações de que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes tenha se dado devidamente. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 126 de 603



a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

de débito da parte autora com a requeridada, objeto da demanda; b) 

CONDENAR a requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006192-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE JESUS GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 10061923820178110006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDINEIA DE JESUS GOMES 

FERREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que a Autora tenha utilizado seus 

serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que 

comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em 

meras alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações 

em peça de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

É certo que considerável número das contratações atuais são realizadas 

virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é fator para que 

as empresas não se cerquem de cuidados a evitar fraudes e 

contratações em nome de terceiros. Temos que a conduta da Requerida, 

sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os 

seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. A parte autora não pode ser prejudicada 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Ainda considerando o transtorno sofrido pela parte autora ao se deparar 

com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Requerida, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

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

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-40.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTANA LEITE (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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010504-40.2014.8.11.0006; 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: CLAUDINEI SANTANA LEITE Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos da Lei 9.099/95. Proceda-se a secretaria da vara 

com a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo ser 

transferidos para a conta a ser indicada pela parte exequente, uma vez 

que não há comprovação no processo de que o patrono possui poderes 

específicos para receber e dar quitação. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 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.: 167137 Nr: 3985-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LAURIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182222 Nr: 3613-08.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS ALECRIM

 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.: 185249 Nr: 5380-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, 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.: 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 processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 193322 Nr: 10358-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARQUES DE AGUIAR

 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.: 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 processo 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 processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172411 Nr: 8079-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LEOZIR RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178365 Nr: 1199-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187967 Nr: 6976-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Sousa Peres da 

Silva - OAB:14395

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 
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Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 200895 Nr: 3975-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DEMARCHI DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163257 Nr: 558-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORATH CAMILA PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 173693 Nr: 8989-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ARRUDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B 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.: 180389 Nr: 2493-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BARBOSA ALBERTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10506/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.: 202290 Nr: 4832-22.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI SANTANA DE SOUZA

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199271 Nr: 3010-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEY DAMIÃO DOS SANTOS

 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.: 31071 Nr: 1028-66.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUSTINHO BELARDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/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.: 133814 Nr: 2729-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/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.: 137295 Nr: 6578-95.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE ASSUNÇÃO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 141627 Nr: 11356-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA NETO, LUCAS DE 

SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/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.: 141652 Nr: 11390-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COSME DA SILVA CAMPOS

 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.: 153255 Nr: 524-45.2013.811.0006

 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): FERNANDO DO NASCIMENTO FERREIRA, LUIZ 

CLEVERSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 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.: 155788 Nr: 3362-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159982 Nr: 7755-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 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.: 165756 Nr: 2815-81.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A SOCIEDADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/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.: 168756 Nr: 5241-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON CANAVARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172240 Nr: 7952-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO BASTO PEREIRA, CLEBER DA 

SILVA MANIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899, LUIZ MARIO CASTILLON MENDES ARAÚJO - 

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.: 176293 Nr: 10868-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 179866 Nr: 2188-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718 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.: 151725 Nr: 10577-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASIEL SANTANA DA PAIXÃO, SANDRO 

ROBERTO CORREIA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - 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.: 162016 Nr: 9806-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DIEGO GALONE VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 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.: 154990 Nr: 2476-59.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163056 Nr: 348-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE SEBASTIANA FARIA BRUNO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/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.: 163465 Nr: 756-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA BISPO DE MORAES

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 171704 Nr: 7556-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN GOMES DOS SANTOS

 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.: 187458 Nr: 6597-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-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.: 211012 Nr: 108-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 187794 Nr: 6837-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO IGOR DE MORAES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FERNANDA MARTINS 

MAMORÉ - OAB:23197/0

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194455 Nr: 154-61.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO DOS SANTOS MORAIS

 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.: 201459 Nr: 4348-07.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO, EDER AVELINO 

FURTUNATO, RICARDO BASILIO DOS SANTOS, GILSON RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:16709

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 201685 Nr: 4499-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA, DANIEL 

DE SOUZA HERMOZA, DANIEL FERREIRA DA SILVA, ANDERSON DIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT, 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.: 204921 Nr: 6556-61.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID REIS GONZAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA 

- OAB:16143, NUANE CAROLINA RODRIGUES - OAB:19.106

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204990 Nr: 6602-50.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 100254 Nr: 5347-67.2010.811.0006

 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: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFÍCIO Nº 039/2010/GAB/DPF/CAE/MT, 

CLEBER RODRIGUES SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 
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OAB:10383-B, Idário Pereira da Silva - OAB:MT0021450

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138237 Nr: 7713-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLÚCIO ERMELINO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTAVIO SIMPLICIO KHUN - OAB:14238 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.: 138935 Nr: 8476-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/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.: 165588 Nr: 2665-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/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.: 168751 Nr: 5237-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIELE PINTO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/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.: 173682 Nr: 8978-77.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO JOSE BORGES PINHEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/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.: 199877 Nr: 3343-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BISPO DE BARROS

 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.: 208756 Nr: 9187-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NONATO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/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.: 223195 Nr: 9356-28.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 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.: 213525 Nr: 1986-95.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 74.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158197 Nr: 5923-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 772.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199905 Nr: 3359-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 
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FILHO - OAB:8104

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 91.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170511 Nr: 6666-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 145.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153408 Nr: 698-54.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PARABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 211.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 196205 Nr: 1202-55.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ANTONIO SUAREZ SOLIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n°1202-55.2016.811.0006 – Cód. 196205

Visto.

Ante a renúncia do patrono do recuperando às fls.178/179, determino que 

se intime o mesmo para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221742 Nr: 8317-93.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECI ELIAS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 8317-93.2017.811.0006 – Cód. 221742

Visto.

Defiro o requerimento retro.

Oficie-se ao Diretor do estabelecimento prisional da comarca de 

Ji-Paraná/RO, bem como ao Diretor do estabelecimento prisional local, 

solicitando eventuais planilhas de remissão do recuperando.

Com a vinda das informações, elabore-se cálculo de pena.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de 

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

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): FABIANA 

KROHLING DE SOUZA e ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA Localidade: 

Rua Alexandrina Ribeiro Dallagnol, Casa 650, Bairro Novo Diamantino, 

Diamantino/MT Finalidade da Diligência: Intimação Dados do Processo: 

Processo nº 1000946-64.2017.8.11.0005 Exequente: Banco do Brasil S.A. 

Executados: Fabiana Krohling de Souza e OUTRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-51.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão da diligência realizada pelo oficial de justiça (ID 

12380819), 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, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias e 

requerer o que entender de direito. Dados do processo: Processo: 

1000102-51.2016.8.11.0005 ; Valor causa R$ 56.340,08; Tipo: Cível; Parte 

Autora: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA Parte Ré:WANDERSON 

FERNANDES DE OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001536-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

GERUZA ARAUJO (EXECUTADO)

SANDRO FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de 

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

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): ND CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 13.803.704/0001-44, GERUZA 

ARAUJO E SANDRO FERREIRA. Localidade: R A, CENTRO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78402-000 Finalidade da Diligência: CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1001536-41.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

323.033,60; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ND 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, GERUZA ARAUJO, 

SANDRO FERREIRA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Carlos Henrique Bassi Huber

 Localidade: Bairro Novo Diamantino em Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Carlos Henrique Bassi Huber

 Localidade: Bairro Novo Diamantino em Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Avaliação e Intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91027 Nr: 3231-86.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Áurea de Lourdes Zuliane de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 93035 Nr: 1290-67.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC-M(JR), JRdC

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

OAB:3056/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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 4140-36.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimundo Neto Silva - 

OAB:8831, Ulisses Duarte Junior - OAB:005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucilo dos Santos Júnior - 

OAB:MT/12.359

 Autos n. 4140-36.2010.811.0005.

I- Arquive-se.

Diamantino/MT, 14 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82159 Nr: 845-54.2011.811.0005

 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: EMdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 

15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Autos n. 845-54.2011.811.0005

I- Em decorrência da não manifestação da autora, julgo extinto o processo 

com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II- Int.

 Diamantino/MT, 15 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87966 Nr: 228-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 228-26.2013.8.11.0005.

I – O Estado de Mato Grosso interpõe impugnação sustentando, em 

síntese, excesso de execução (fls. 56/59).

O embargado sustenta a improcedência da impugnação (fls. 63 e verso).

É o relatório. Decido.

A sentença proferida nos embargos à execução determinou a incidência 
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dos juros moratórios a partir da citação válida no processo executivo (fl. 

44/verso). Aliado a isso, essa sentença determinou o índice a ser 

aplicado, não sendo possível nova discussão.

Posto isso, acolho parcialmente a impugnação com o fim de determinar a 

incidência dos juros moratórios a partir da citação válida no processo 

executivo.

II – Int.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 4893 Nr: 869-10.1996.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Knorst Vivan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoninho Vivam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMAO - 

OAB:10066/B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:18783-MT

 Autos: nº 869-10.1996.811.0005

I – Em decorrência do falecimento de Antoninho Vivam (fl. 531) determino 

a suspensão da execução.

II – Dê-se vista ao exequente para habilitação.

Diamantino, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 102991 Nr: 2952-32.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Jeonildes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:16.158/MT

 Autos n. 2952-32.2015.811.0005.

I. Em atenção ao pedido de nulidade citação sob o argumento da ausência 

do da cópia da denúncia (fls. 58/59), observo que não merece 

acolhimento.

Isso porque foi certificado pelo Oficial de Justiça a entrega da contrafé do 

mandado e uma cópia da peça acusatória ao acusado (fl. 62/verso), 

portanto, a carta precatória de citação foi encaminhada ao juízo 

deprecado com cópia da denúncia, conforme disposto no artigo 973, §1º, 

da CNGC .

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 3376-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Moreno Camarço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 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).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.06.2018, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 40 minutos (Código 

de Processo Penal – Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz 

designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, 

de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do 

assistente). Para o caso de testemunha residente em outra comarca 

expeça-se carta precatória para sua oitiva, fixando o prazo de 

cumprimento em 30 dias no caso de acusado preso e 120 dias se estiver 

em liberdade (Código de Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que 

morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua 

residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo 

razoável, intimadas as partes. § 1o A expedição da precatória não 

suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o prazo marcado, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 36583 Nr: 1419-82.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Matias Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelâine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:1874419 - Mat., Carolina Lages 

Echeverria - Procuradora Federal - OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 302, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88686 Nr: 1014-70.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 94, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84723 Nr: 3965-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa de S. Soares - OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 107, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80212 Nr: 2601-35.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Emilio Bianchi Neto - 

Procurador do Estado - OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 193, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 956-38.2011.811.0005

 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: Julita Mendes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Governador do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

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

OAB:3968, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 Intimação do Patrono do Requerente para que fique ciente do RECURSO 

DE APELAÇÃO de fls.185/189 e querendo apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 118013 Nr: 2424-27.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Costa Gomes

 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

 Intimação do Patrono do denunciado para que fique ciente do envio da 

Carta Precatória, para a Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, para a 

inquirição da VITIMA e da Testemunha do Autor (MARA), em conformidade 

com o artigo 222 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121021 Nr: 3685-27.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Santos, Thallys Michael da Silva

 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 n. 3685-27.2017.811.0005.

I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 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).

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27.6.2018, às 15:00 (Código de Processo Penal – Artigo 399. Recebida a 

denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, 

ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público 

e, se for o caso, do querelante e do assistente). Para o caso de 

testemunha residente em outra comarca expeça-se carta precatória para 

sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no caso de 

acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de Processo 

Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será 

inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, 

carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o A 

expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o 

prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a 

precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 23 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-27.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M & S COMERCIO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o requerente 

acerca da corresp devolvida ID 12579123

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010296-25.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM CAMARCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta da envio intimação ao patrono do 

requerente acerca dos dcs. ID 12552238 e 12580564

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014584-84.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J M A TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI SHOP COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do requerente que encontra-se na 

Secretaria Oficio 393/2017 , arquivado em pasta propria, para vista no 

balcão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001591-89.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUCIA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 
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Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu 

nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 2.059,66 (id. 9947654, 

p. 10), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares e 

alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e inadimplido, fato que 

ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção 

ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas não só da cessão 

realizada com aquela instituição financeira, como também do negócio 

jurídico originário que ensejou a negativação do CPF da parte promovente. 

Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que 

nenhuma das pendências financeiras citadas são posteriores à então 

debatida, considerando-se a data da inclusão do débito, de forma que tal 

situação não se amolda ao entendimento jurisprudencial. Passo ao exame 

do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada de que a restrição seria decorrente de operações contratadas 

pela parte autora, a empresa ré não comprovou a cessão de crédito 

alegada ou qualquer elemento de prova que atestasse a regular 

contratação do suposto débito originário, tais como contrato assinado, 

termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. Não 

logrando êxito a empresa promovida em comprovar a relação subjacente 

e, via de consequência, que a anotação estava calcada no inadimplemento 

de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve o débito 

discutido ser declarado ilegal. Embora tenha a ré apresentado declaração 

do Banco do Brasil, datada em momento posterior à própria propositura da 

demanda (id. 11977903, p.1), tal declaração informa que foi efetivada a 

cessão de crédito, não tendo sido apresentado o respectivo termo de 

cessão formalizado à época da transmissão da obrigação (2014), não 

sendo possível que uma mera declaração do banco, sem as demais 

formalidades, ateste sem margem de dúvida a existência da dívida e da 

própria cessão. Logo, deve a negativação ora debatida ser declarada 

como inexiste. No mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única 

deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA 

DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e 

regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da 

inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao 

magistrado a condenação em indenização por danos morais, dentro dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

20/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência 

financeira discutida nos autos no valor de R$ 1.021,08; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais)a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 13 

de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-58.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELLY AYRES PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida OI S/A para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014911-29.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SILVANO para responder o 

recurso no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000472-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THEISE MARA CAETANO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVANE JUNIOR ANTON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar as partes para manifestação quanto ao parecer do Ministério 

Público (ID 11763756) no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 169821 Nr: 5144-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIA DELMONDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS PEREIRA GOMES, OZEIAS GABRIEL 

SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da inventariante para junte aos autos certidão de nascimento do herdeiro 

falecido

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 3664-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SANDRO GUILLANDE, VCG, ARI SANDRO 

GUILLANDE, ACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA CHIOT GUILLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/O

 Certifico que não foi possível o contato telefônico com a Advogada LARA 

OLIVEIRA - OAB/MT Nº 18817-O, em razão do telefone informado em seu 

cadastro no Sistema Apolo não esta mais ativo, todavia, esta retirou o 

processo em carga em 18/12/2015 e até a presente data não promoveu a 

devolução.

Assim, em cumprimento ao relatório da correição, intimo-a, via DJE, a 

proceder a devolução no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos e comunicação a OAB/MT para as 

providências pertinentes.

Sentença

Tipo de Ação: Interdição->procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntár ia->procedimentos Especia is-  CODIGO 141992 N º 

685-88.2015.811.0037 Primeira Vara da Infância e Juventude de Primavera 

do Leste-MT

Interditando: Claudecir Alves Viega

Advogado: Elisa de Camargo Viana - Defensora Pública

Interditado: Daiane Cristina Viega

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdição. A inicial, acompanhada da 

documentação pertinente, narra, em síntese, tratar-se a requerida de 

pessoa com restrições, uma vez que possui "Sequela de Encefalite (Cód.: 

Diagnóstico B-94.1 e G.40", sendo que não tem capacidade de praticar os 

atos da vida civil.

A inicial foi recebida às fls. 12/13, nomeando-se a requerente como 

curadora provisória.

A perícia médica realizou-se às fls. 44. Nomeou-se a Defensoria Pública 

como curadora especial, para patrocinar os interesses do interditando, o 

qual apresentou contestação por negativa geral às fls. 52.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, consigno que o instituto jurídico do julgamento antecipado do 

pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de Processo Civil. É 

aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não houver necessidade de 

produção de outras provas.

No caso vertente, o deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria unicamente de direito, além do que a 

prova documental já existente nos autos é suficiente para esclarecer os 

fatos controvertidos.

Toda interdição deve basear-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015.

A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

adaptou nosso sistema legal às exigências da Convenção de Nova York 

de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para os fins da 

lei, consoante prevê o art. 2º, "considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas".

Assim, a interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial.

Nesse contexto, são curateladas as pessoas que em virtude de má 

formação congênita, transtornos mentais, dependência química ou 

doenças neurológicas estejam incapacitadas para reger os atos da vida 

civil, ou seja, compreender a amplitude e as consequências de suas 

ações e decisões, ainda que por causa transitória (art. 4º, III, do Código 

Civil).

 Analisando os relatórios médicos de fls. 11 e fls. 44, percebo que a parte 

ré necessita de um responsável para praticar os atos da vida civil.

Verifico que os documentos carreados aos autos comprovam a 

incapacidade da requerida para exercer a vida civil, assim, a mesma deve, 

realmente, ser interditada, vez que, observa-se que a prova produzida 

nos autos demonstra que é portadora de "Sequela de Encefalite (Cód.: 

Diagnóstico B-94.1 e G.40", não tendo condições de praticar os atos da 

vida civil, ensejando a procedência do pedido.

Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.

(...)

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Assim, considerando que as condições mentais da interditada a torna 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição, nos termos da lei.

Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da ré, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditanda, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do interditada.

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema. Intimem-se. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001894-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1001894-07.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Ato / Negócio 

Jurídico]. AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 
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Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios 

proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material é o 

arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos trabalhos 

prestados pelo autor nos autos da ação executiva nº 342/2001 e 

embargos 353/2003, com observância do patamar fixado na Tabela IX do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou e arguiu 

preliminar a prescrição e a decadência, ante a razão da cobrança de 

dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o reconhecimento 

da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do 

Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em face da 

manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço 

advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 9074068). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência, 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 9237923). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 

com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 

impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 7338777). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 139 de 603



deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002860-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1002860-67.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Ato / Negócio Jurídico]. AUTOR: JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de 

ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material é o arbitramento de honorários 

advocatícios em virtude dos trabalhos prestados pelo autor nos autos da 

ação executiva nº 469/1996, com observância do patamar fixado na 

Tabela IX do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da 

ausência de adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida contestou e 

arguiu preliminar a prescrição e a decadência, ante a razão da cobrança 

de dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o 

reconhecimento da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, 

inciso X, do Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em 

face da manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de 

serviço advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 11141881). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência, 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 11448089). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 

com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 

impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 8811372). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 
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verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001650-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975/B 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832/O (ADVOGADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829 (ADVOGADO)

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1001650-78.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de 

Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

pretensão material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude 

dos trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação executiva nº 

277/2003, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou e arguiu 

preliminar a prescrição e a decadência, ante a razão da cobrança de 

dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o reconhecimento 

da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do 

Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em face da 

manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço 

advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 8782812). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência, 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 9019410). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 
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com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 

impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 6827977). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1001822-20.2017.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Ato / Negócio Jurídico]. AUTOR: JOAO 

OLIVEIRA DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de 

ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por João 

Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material é o arbitramento de honorários 

advocatícios em virtude dos trabalhos prestados pelo autor nos autos da 

ação executiva nº 93/2002 e embargos nº 263/2003, com observância do 

patamar fixado na Tabela IX do Conselho da Ordem dos Advogados do 

Brasil, em razão da ausência de adimplemento contratual pela instituição 

bancária. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

requerida contestou e arguiu preliminar a prescrição e a decadência, ante 

a razão da cobrança de dívida originada de contrato firmado em 2001, 

ensejando o reconhecimento da decadência em razão do disposto no 

artigo 178, §6º, inciso X, do Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia 

da inicial em face da manutenção dos efeitos dos termos do contrato de 

prestação de serviço advocatícios entabulado entre as partes. Em 

preliminar, suscitou a carência da ação pela inexistência de direito 

subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, uma vez que o pedido 

se origina de causa de pedir desamparada na lei processual civil vigente. 

No mérito, sustentou a impossibilidade de discussão dos honorários 

advocatícios, em sede de arbitramento, ante a disposição contratual de 

termo ainda não atingido. Alternativamente, protestou pela fixação do valor 

mínimo previsto na tabela de referência para os atos praticados (Num. 

9032324). A parte autora impugnou a contestação, refutando a prescrição 

ou decadência, argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 

2001, a rescisão com comunicação de cessação da prestação de 

serviços advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que 

afasta a alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou 

que, nos termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há 

que se cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 9146099). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. valor da causa - correção de ofício O valor da causa deve 

observar a natureza da ação, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ajuizada ação de 

arbitramento de honorários advocatícios em que a parte pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento de valor certo e determinado, 

ainda que estimado, deverá o valor atribuído à causa respeitar o dito 

montante, sob pena de afronta ao dispositivo legal. Sobreleva registrar, 

por oportuno, que a existência de pedido alternativo não retira a incidência 

do dispositivo respectivo (Agravo de Instrumento Nº 70055736102, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina 

Rita Krieger Martins, Julgado em 07/08/2013). Outrossim, afastando 

qualquer arguição de impossibilidade de se computar valor determinado, é 

de se notar que a parte autora desenvolveu o raciocínio no bojo da inicial, 

com menção do valor estimado, fazendo incidir os 20% sobre esse 

montante, razão porque incompreensível a mensuração diversa apontada. 

Isso posto, altero o valor da causa para aquele correspondente à 

vantagem mínima pretendida. Da carência da ação Há óbice ao 

prosseguimento da relação jurídica processual, consistente na ausência 

de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como condição da 

ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na 

linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências 

ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso 

ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que 

considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da 

necessidade concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse 

substancial. Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a 

inexistência de convenção entre as partes, circunstância que justificaria a 

intervenção do Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a 

impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na 

forma postulada, diante da previsão contratual expressa de tal 

remuneração. Como se depreende do contrato de prestação de serviços 

advocatícios apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula 

oitava, o causídico será remunerado por meio de honorários de 

sucumbência (Num. 7272433). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, 

excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será 

remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – 

honorários de sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 
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hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAVA & BORTOLIN LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000563-87.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: INBRANDS S.A EXECUTADO: 

FAVA & BORTOLIN LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial proposta por INBRANDS S.A em face de Fava & 

Bortolin Ltda – ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer 

do trâmite processual, a parte exequente noticiou o integral cumprimento 

da obrigação executada e postulou pela extinção do feito, nos moldes do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil (id 10560143). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, julgo extinta por 

sentença a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

executada. Levante-se eventual medida restritiva. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004367-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALCANTE E OLIVEIRA COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ALVES NAWIERSKI OAB - MG133471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDECI VERGILIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004367-63.2017.8.11.0037 AUTOR: CAVALCANTE E OLIVEIRA 

COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA RÉU: ANTONIO VALDECI 

VERGILIO Vistos etc. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

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), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165808 Nr: 3072-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILTON MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 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.: 120746 Nr: 3234-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 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.: 48431 Nr: 3888-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAUL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARD FERNANDO SUDBRACK, VITOR 

NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - 

OAB:12.211-B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEITOR SAFT - 

OAB:30071/RS, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, LUISA KARLA SAFT - 

OAB:31E727/RS
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 Intimo a parte EXEQUENTE para comprovar a distribuição da Carta 

Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126051 Nr: 8617-98.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109926 Nr: 241-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CAETANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:3584, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 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.: 139017 Nr: 9689-86.2014.811.0037

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9689-86.2014.811.0037 (Código 139017) Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Volkswagen S/A Requerido: Lauck e Cia 

Ltda ME

Vistos em correição.

Certifique-se quanto a eventual inclusão do crédito no plano de 

recuperação judicial, inclusive promovendo, em caso positivo, a juntada da 

petição correlata e respectiva homologação.

Em seguida, em observância ao princípio do contraditório substancial, 

intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao pedido formulado 

pela parte requerida (fls.29/34).

Após, vista ao Ministério Público.

Aportando a manifestação ministerial, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 09 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000583-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006206-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

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:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001163-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005876-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALEXANDRE GOUVEIA BOTTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005876-29.2017.8.11.0037 AUTOR: IRENE ALEXANDRE GOUVEIA 

BOTTON RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Visto, Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento proposta por Irene Alexandre do Nascimento 

Gouveia em face de Banco Itaucard S/A, ambos qualificados. Deferiu-se o 

pedido liminar e autorizou-se a consignação do valor em juízo e no mesmo 

ato determinou-se a citação do requerido (id.11033260). Citado, o 

requerido concordou com o valor depositado em juízo para quitação do 

contrato n° 30410-000000350524948 e requereu o levantamento dos 

valores (id.11809606). Em impugnação a parte autora pugna pela 

procedência da ação e concordou com a contestação (id.12142442). A 
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seguir vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento. Decide-se. O 

feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a resolução da controvérsia 

prescinde da produção de outras provas. A consignação é uma forma 

especial de pagamento, que tem por finalidade a extinção da obrigação, e 

suas hipóteses legais estão previstas no art. 335 do Código Civil, in verbis: 

"Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem 

justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 

forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, 

tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento”. Conclui-se, portanto, que o manejo de ação de 

consignação em pagamento necessita de três elementos: a) existência de 

uma relação de crédito e débito e a sua liquidez; b) a figura da parte 

passiva nessa relação; c) demonstração da recusa injusta ou dúvida 

acerca do legítimo credor. Assim, o objetivo da ação consignatória é 

liberar o devedor de sua obrigação, por meio de sentença declaratória, 

equivalente à quitação, livrando-o dos efeitos da mora. No caso em tela, o 

banco requerido em contestação concordou com o valor depositado em 

juízo pela parte autora requerendo a liberação do valor para quitação do 

débito. Diante do exposto, a procedência da ação é medida que se 

impõem. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA PROCEDENTE a 

presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, declarando extinta a obrigação do autor para 

com a parte requerida. Sem custas e taxas, pois a parte autora é 

beneficiaria da justiça gratuita. Honorários pro rata. Com o trânsito em 

julgado da sentença, certifique-se. Após, expeça-se alvará em favor do 

requerido. Por fim observadas as cautelas de praxe, arquive-se com baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000399-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANGRESON MORAIS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000300-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167789 Nr: 4111-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MIRIAN DIAS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINQ KIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 
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(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4111-74.2016.811.0037

 ESPÉCIE: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: ANA MIRIAN DIAS ABREU

PARTE RÉ: BRINQ KIDS

CITANDO(A, S): Requerido(a): Brinq Kids, CNPJ: 12506316000139, 

brasileiro(a), Endereço: Local Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 146,00

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.

 RESUMO DA INICIAL: A autora no ano de 2011, efetuou uma compra da 

empresa requerida no valor total de R$ 146, 00 ( cento e quarenta e seis 

reais) . Ocorre que a autora não conseguiu adimplir com a prestação 

devida à dificuldade financeira, assim somente agora a requerente possui 

condições para quitar o débito junto à requerida para que haja a exclusão 

de seu nome do órgão de proteção ao crédito

DESPACHO: Visto, Defere-se o pedido de p. 19.Proceda-se nova tentativa 

de citação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2018.

Célia Regina Pereira Xavier de Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176546 Nr: 8811-93.2016.811.0037

 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: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Adriano Gonçalves dos Santos, Cpf: 

98743759149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Monte Libano, 236, 

Bairro: Residencial São José, Cidade: Rondonopolis-MT

Resumo da Incial:O requerente é atual possuidor da motocicleta de marca 

honda , modelo CG 125 Fan Es, ano de Fabricação e modelo 2009/2010, 

cor pretya, placas NUG 8750, Renavam 255434383, lincenciado e=m nome 

do Sr. Adriano Gonçalves do Santos . Ocorre que no ano de 2011, o 

requerido comprou a motocicleta acima descrita do Sr. Adriano Gonçalves 

dos Santos , todavia ele não procedeu a transfer~encia para seu nome 

uma vez que a motocicleta estava financiada.

Decisão/Despacho:Processo nº 8811-93.2016.811.0037 – Código: 

176546.Requerente: Edson Ferreira da Silva.

Requerido: Adriano Gonçalves dos Santos. Visto em correição, Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c antecipação da tutela proposta por 

Edson Ferreira da Silva contra Adriano Gonçalves dos Santos. Aduz que 

é o atual possuidor da motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, 

2009/2010, cor preta, placa NUG 8750, renavam 255434383 licenciado em 

nome de Sr. Adriano Gonçalves dos Santos.Afirma que em 2011 adquiriu 

a motocicleta por meio de contrato de compra e venda verbal, contudo não 

procedeu com a transferência do veiculo, pois estava alienado e com 

impedimento de RENAJUD.

Pleiteia a concessão da tutela de urgência, para determinar que o 

requerido providencie a transferência do veiculo para o nome do 

autor.Decide-se.Para o sucesso da medida de urgência, imprescindível a 

demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Nesse sentido, estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil: “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.”. Os documentos colacionados não são 

suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora, 

porquanto não há no processo qualquer elemento que comprove a venda 

da motocicleta, tampouco a autorização para venda encontra-se 

preenchida, sendo que a maioria dos comprovantes de pagamento 

apresentados estão ilegíveis, e em consulta ao extrato do DETRAN-MT 

verifica-se que o veículo não está apto ao licenciamento, pois há diversos 

débitos vencidos.

 Do mesmo modo, não há perigo iminente de dano, pois conforme 

informações contidas na inicial a motocicleta encontra-se na posse do 

autor desde 2011, sendo desnecessária providencia imediata.

 Ausente, então, o fumus boni iuris.

 Ademais, tem-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser 

melhor analisados sob o contraditório.

 Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz indefere a tutela de urgência 

pleiteada.

 Defere-se o pedido de busca de informações da parte requerida, pelos 

sistemas de informações judiciais.

 Com a juntada das informações, cite-se o requerido para no prazo legal 

apresentar contestação.

 Por ora, o Estado-juiz deixa de designar audiência de conciliação, 

aguarde-se a tentativa de localização do requerido. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor.

 Notifique-se a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68926 Nr: 1235-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVORINDO MATTIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RAIANE ROSSETTO STEFFEN 

- OAB:13371/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que ainda existe valor remanescente nestes autos. Assim, n os 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145979 Nr: 2529-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:PR/ 43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38785 Nr: 6833-33.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177752 Nr: 9488-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA SANTOS & SANTOS LTDA ME, ITAMAR 

LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Itamar Luiz dos Santos, Cpf: 

88326713104 Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Pingo, 97, Bairro: Poncho Verde, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Executados(as): Silva Santos & Santos Ltda Me, CNPJ: 12482426000108, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Pingo , 97, 

Bairro: Poncho Verde, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:Suma... O Exequente é credor dos Executados da 

importância atualizada de R$ 36.608,92 (trinta e seis mil seiscentos e oito 

reais e noventa e dois centavos), representada pela inclusa Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 007.451.962, emitida em 

30/10/2013 no valor de R$ 25.901,10 (vinte e cinco mil novecentos e um 

reais e dez centavos) pagável em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 1.373,59 (um mil trezentos e setenta e três 

reais e cinquenta e nove centavos) cada, vencendo-se a primeira em 

30/11/2013, cuja obrigação é liquida, certa e exigível. A dívida e seus 

acessórios tornaram-se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas 

vencidas a partir de 30/04/2014, ocasionando o vencimento antecipado da 

dívida, conforme cláusula 7, estando o crédito assim atualizado e 

representado, em conformidade com o art. 798, I, “b”, do CPC e planilha 

anexa. E, não tendo sido possível recebimento pelos meios amigáveis não 

resta alternativas ao exequente, se não recorrer ao poder Judiciário para 

receber seu credito, que representa divida liquida, certa e exigível. ....

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR LUIZ APPELT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

EDIO RUI SCHARLAU (TESTEMUNHA)

OSMAR BRUNETTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003029-54.2017.8.11.0037 AUTOR: ADEMAR LUIZ APPELT RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o pedido de 

oitiva da testemunha por carta precatória. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Com a vinda do ato deprecado, dê-se vista às partes para 

manifestação no prazo legal. Após, conclusos para a sentença. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2017. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002785-28.2017.8.11.0037 AUTOR: 

JOELMA SANTOS OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE PROCURADOR: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA 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,6 de abril de 2018 VERA 

MARIA SIGNORI Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004052-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004052-35.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: LOURDES FATIMA DA SILVA REQUERIDO: 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,6 de abril de 2018 VERA MARIA SIGNORI Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001630-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001630-53.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA 

CONCEICAO RIBEIRO REQUERIDO: 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 14:10. 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 
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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: 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: 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: 1003988-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA MARTINI NOGUEIRA OAB - MT7675/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 Processo: 1003988-25.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por EURIPEDES DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 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 15:00. 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, 06 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MIRANDA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000975-81.2018.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9)]. 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 15:20. 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, 06 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51680 Nr: 7290-31.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUTERANA CONCORDIA DE 

ENSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO 

EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 924, V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de abril de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174818 Nr: 7853-10.2016.811.0037

 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: JACQUELINE GONÇALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS - 

OAB:MT/ 13419, GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - OAB:MT 19.965-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

CONDENAR o requerido a pagar a requerente as férias referentes ao 

período laborado de 14.07.2014 a 11.04.2016, acrescidas do terço 

constitucional, calculados com base na remuneração mensal, devidamente 

atualizados pela variação vigente, e acrescida de juros de mora de 6% ao 

ano (artigo 1º-F da MP 2180-35/2001).O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais.Honorários advocatícios pela parte 

requerida, estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Esta sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 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 SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178747 Nr: 9971-56.2016.811.0037

 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: ROSANGELA SOARES FARIAS, ADELAIDE COSTA 

SILVA, NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA ROSALHA FERNANDES 

BARBOSA, NEIDE MARIA DA SILVA, MARIA ORCELY FERREIRA 

CASTANÕN, SILVIA CRISTINA FERNANDES PAIVA, SOLANGE FERREIRA 

DORETO, LUZINETH COSTA OLIVEIRA, CLARICE HAMERSKI SOARES DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas.Condeno 

as requerentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141748 Nr: 570-67.2015.811.0037

 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: ATIVA CONTROLE E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR que a autoridade impetrada se abstenha 

de excluir a impetrante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – 

“Super Simples” pelos motivos acima elucidados.Torno definitiva a liminar 

concedida às fls. 77/78.Sem custas.Sem honorários, a teor do disposto no 

artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta sentença 

para a execução em apenso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109024 Nr: 8220-10.2011.811.0037

 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): ATIVA CONTROLE E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL 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: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 
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LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 8220-10.2011.811.0037 (Código 109024)

 Vistos.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

141748) para este feito.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) 

dias.

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.: 106447 Nr: 5498-03.2011.811.0037

 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: MARIA LUCIA THOMAS BRANDEL, ADRIANA PIRES 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil para CONDENAR o requerido a proceder à devolução dos valores 

descontados na folha de pagamento das requerentes, referente ao mês 

de fevereiro de 2011, devidamente atualizados pela variação vigente, e 

acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 

2180-35/2001).Sem custas.Fixo os honorários advocatícios em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, em favor da parte requerente.Ainda, arbitro honorários 

em favor do advogado público, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos 

termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 05 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170592 Nr: 5526-92.2016.811.0037

 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: HELENARA DE FATIMA SOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

CONDENAR o ente municipal ao pagamento do terço constitucional 

incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos 

últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação da sentença condenatória 

e, a partir de então, imponho a obrigação de fazer, consistente no 

pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário 

normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a totalidade do lapso 

temporal correspondente ao período de férias efetivamente previsto em lei, 

qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas.O ente municipal está isento do pagamento das custas 

processuais.Honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Ainda, arbitro honorários em favor do advogado público, no 

valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º 

e 19º, do Código de Processo Civil.Esta sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

03 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116800 Nr: 7454-20.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOHDAN BARANHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE DUARTE DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Processo nº 7454-20.2012.811.0037 (Código 116800)

 Vistos.

Atente-se a Secretaria ao integral cumprimento das determinações 

constantes nos autos.

Translade-se cópia da sentença e documentos necessários deste feito 

para os autos em apenso (código 114653).

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de abril de 2018.

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

 P r o c e s s o  n º :  5 1 5 3 - 0 3 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 3 7  ( C ó d i g o 

114653)Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de 

perícia formulado pela parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita.O 

objeto da perícia se restringe à análise dos prontuários médicos juntados 

aos autos, a fim de ser verificada a prática de negligência, imprudência ou 

imperícia pelos requeridos.Todavia, importante ressaltar que, em se 

tratando de prova requerida pelo autor, beneficiário da justiça gratuita, os 

honorários deverão ser custeados pelo ESTADO DE MATO GROSSO. 

Assim, antes de nomear um profissional particular, requisite-se à 

Secretaria Estadual de Saúde a disponibilização de um médico para 

realização da perícia. Deixo de facultar às partes a indicação de 

assistente técnico, uma vez que a prova, ainda que pericial, se restringirá 

à análise dos documentos juntados aos autos.Com a juntada do laudo, 

abra-se vista dos autos às partes, para manifestação, na forma 

sucessiva, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada, quando então deverão 

informar se insistem na produção de prova testemunhal, sendo que o 

silêncio neste momento será interpretado como negativa.O laudo pericial 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos (artigo 465, 

§1º, Código de Processo Civil).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127583 Nr: 550-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTC, MADALENA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 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: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais.Sem custas.Condeno a parte requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de abril 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158013 Nr: 8122-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DOS SANTOS REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, ante a gratuidade dos benefícios da justiça gratuita.Condeno 

a parte requerente à multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por 

cento) do valor da causa (CPC, artigo 81).Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 05 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139237 Nr: 9820-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para reconhecer o 

direito da parte requerente à percepção da progressão funcional, em sua 

modalidade horizontal, prevista no artigo 14 da Lei nº 387/2012, somente a 

partir da data da publicação da referida lei, bem como ao pagamento da 

remuneração correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao 

período de incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço 

constitucional, adicionais, etc.), devidamente atualizados pela variação 

vigente, e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 

2180-35/2001).Sem custas.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do 

pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 

60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) 

para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 05 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116111 Nr: 6727-61.2012.811.0037

 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: EPIFÂNIO COELHO PORTELA JUNIOR, FABIANO 

RODRIGUES, DORIAN GERSTBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Feito isento de custas 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Condeno os requerentes ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 05 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151952 Nr: 5247-43.2015.811.0037

 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: MARLENE DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autora para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010768-61.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON CESAR SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT0005629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA, CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, para, no prazo de cinco dias, fornecer os dados 

bancários para levantamento do valor depositado nos autos pela parte 

reclamada. Primavera do Leste, 6 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001682-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA SOARES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001682-83.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.715,38; Tipo: Cível; 

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

SERVIÇOS, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALAN TELES NOGUEIRA Parte Ré: EXECUTADO: FRANCISCA 

SOARES GOMES Vistos, Cite-se o(a) executado(a) para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contados da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, §2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve o presente despacho como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002478-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO BEZERRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ VERDERIO (REQUERIDO)

VITOR VERDERIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002478-74.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 21.769,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIMUNDO 

BEZERRA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: VITOR VERDERIO, RONALDO LUIZ 

VERDERIO Vistos, No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva com 

pedido de substituição do réu (item 2 e pedido nº 1, ambos da 

contestação), friso que não cabe ao juízo determinar a substituição 

processual da parte demandada sob o fundamento de ilegitimidade desta, 

pois cabe ao autor demandar contra quem bem entende, reservando-se 

ao Poder Judiciário a tarefa de analisar, previamente ao mérito, se quem 

foi demandado detém ou não a almejada legitimidade passiva. Outrossim, 

não se verifica que o intuito do contestante fosse o do instituto da 

sucessão das partes no processo, por ausência de enquadramento legal 

(artigos 108/110 e 778 do CPC). Ademais, convém ressaltar que o autor 

manifestou discordância com a alteração do polo passivo vindicada pelo 

réu, quando da impugnação à contestação. Nessa esteira, também não se 

cogita da incapacidade da parte ré, haja vista que, apesar de menor de 

idade à época do fato, já havia alcançado a maioridade antes mesmo da 

propositura da presente ação (esta, ocorrida em 28.06.2017, e aquela, em 

05.04.2017 (conforme se conclui da data de nascimento constante da CNH 

do réu, no Id 9783514)). Por outro lado, descabe a denunciação da lide 

requerida na contestação (Id 9783380), haja vista que inadmitida qualquer 

forma de intervenção de terceiro no Juizado Especial Cível, de acordo com 

o artigo 10 da Lei 9.099/1995. No mais, entendo necessária a realização 

de a audiência de instrução e julgamento. Posto isso, indefiro as 

preliminares arguidas. Considerando-se que o réu já contava com 18 anos 

de idade ao tempo da propositura da presente ação, exclua-se o genitor 

daquele do polo passivo. Designe-se data para realização de audiência de 

instrução, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 5 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010775-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONDINA DOS SANTOS SEVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010775-82.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: IRONDINA DOS SANTOS SEVERO Parte Ré: 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, Intime-se o(a) devedor(a) 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, 5 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010395-30.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CONCIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010395-30.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ARLINDO CONCIANI Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

PAN S.A. Vistos, Considerando que o executado, intimado, não cumpriu 

voluntariamente a sentença, defiro o pedido de bloqueio via bacenjud, mas 

não no valor pleiteado, visto que não incide honorários da execução no 

Juizado Especial, mas apenas os de sucumbência fixados pela Turma 

Recursal. Segue comprovante de ordem de bloqueio no valor de R$ 

13.278,55 (...). Segue resultado positivo da ordem, bem como sua 
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transferência para a conta judicial única do TJ. Vincule-se o valor a este 

processo junto ao departamento de conta única. Intimo o executado para, 

querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo 

sem impugnação, certifique-se e expeça-se alvará ao credor, com as 

cautelas pertinentes. Caso haja impugnação, intime-se o credor para se 

manifestar em 10 dias e em seguida conclusos para sentença. Havendo 

liberação do valor e nada mais sendo requerido pelo credor, venham 

conclusos para sentença de extinção da execução. PRIMAVERA DO 

LESTE, 5 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE MELLO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010238-23.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO JOSE DE MELLO NETO Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Considerando 

que, devidamente intimada, a executada não adimpliu voluntariamente a 

dívida, defiro o pedido de penhora on line via sistema bacenjud. Segue 

comprovante da ordem de bloqueio. Segue também, comprovante do 

resultado positivo, no valor da dívida (R$ 29.911,33), bem como a ordem 

de transferência para a conta judicial única do TJ. Vincule-se o valor a 

estes autos junto ao departamento de conta única. Intimo a executada 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Não sendo 

apresentada, certifique-se e expeça-se alvará de liberação ao credor, 

com as cautelas pertinentes. Havendo impugnação, abra-se o prazo de 10 

dias para manifestação do credor e em seguida conclusos para decisão. 

Em caso de liberação do valor, venham após conclusos os autos para 

sentença de extinção. PRIMAVERA DO LESTE, 5 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE DIVINO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000387-11.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 18.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSE DIVINO FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, A última petição de bloqueio de valores (Id 

10217760) tem natureza de novo pedido de tutela provisória satisfativa 

(complementar àquela já deferida no processo), e como tal deverá ser 

apreciada. Posto isso, solicite-se Parecer Técnico do NAT, para que se 

pronuncie sobre a relevância terapêutica e a urgência do novo pedido 

complementar, consistente em 05 (cinco) aplicações de ANTI-VGEF, 03 

(três) exames de Tomografia de Coerência Óptica e 01 (uma) cirurgia 

vítreo retiniana com retinopexia e óleo. Encaminhem-se todas as peças 

deste feito. Após, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com 

urgência, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera 

do Leste/MT, 6 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011116-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANGELO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011116-11.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LAURA ALVES DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: SANTO ANGELO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - 

EPP Vistos, Diante das ponderações das partes, entendo necessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data 

para realização de audiência, de acordo pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se 

às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo 

de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 

9.099/95). 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, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 5 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011691-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011691-19.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA CRISTINA 

DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS Parte Ré: REQUERIDO: EDEGAR DOS 

SANTOS Vistos, Diante das ponderações das partes, entendo necessária 

a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, designo 

audiência para 6 de junho de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se todos, 

cientificando-se às partes de que deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 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, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 
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mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido em até cinco dias 

anteriores à data designada para realização da audiência (art. 34, §1º, Lei 

n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência, será tentada a 

conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços desde logo 

visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo 

aos autos. Corrija-se o polo passivo, pela inclusão do advogado do réu. 

Após, intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às 

partes, devendo a parte autora ser intimada por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência, 

munida de documento pessoal, com foto recente. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 5 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAMBERTO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002010-76.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 7.000,00; 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: 

VAMBERTO MARTINS FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

Ação cominatória de obrigação de fazer proposta por VAMBERTO 

MARTINS FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para submeter o(a) requerente/substituído(a) ao(s) 

procedimento(s) de Vitrectomia posterior no olho direito (OD). No mérito, 

pugna pela confirmação da tutela provisória, bem como na obrigação de 

fornecimento de outros tratamentos necessários. Relata na petição inicial 

que é portador de baixa acuidade visual no olho direito (CID-10 H33.0); a 

situação é de urgência; é pobre, pois não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do tratamento; instado a fornecer a 

prestação, o Poder Público manteve-se inerte, assim como não estimou um 

prazo para o fornecimento do serviço. Posteriormente, a Defensoria 

Pública juntou laudo complementar indicativo do agravamento do estado do 

autor e de que está, atualmente, internado na UPA deste Município (Id’s 

12570167 e 12570191). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder 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. (…) Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial e a petição 

complementar, notadamente pelo Laudo para Solicitação/Autorização de 

Procedimento Ambulatorial (Id 12539320, sem identificação visível do 

médico solicitante) e pelo Laudo Médico complementar (Id 12570191), 

subscrito pela médica plantonista da UPA, Dr.ª Fabíola Wanderley, CRM/MT 

5767, os quais apontam que o(a) requerente/substituído(a) padece de 

descolamento de retina no olho direito, diante do que necessita ser 

submetido(a) à cirurgia oftalmológica. Outrossim, visualiza-se, de forma 

indireta, a indicação médica para a cirurgia, materializada pelo protocolo de 

solicitação do(s) procedimento(s) perante a Central de Regulação do SUS 

(Id 12539320), no qual consta a especificação do(s) procedimento(s) 

requerido(s) e a indicação do médico solicitante. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se que 

está suficientemente demonstrado pelo laudo complementar, no qual a 

médica plantonista atestou que o autor está atualmente internado na UPA 

deste Município, com dor contínua e risco de cegueira irreversível. 

Também se verifica o risco ao resultado útil do processo pelo tempo 

mínimo legal de trâmite deste. Nessa esteira, justifico que deixo de solicitar 

o Parecer Técnico do NAT face ao conteúdo do laudo complementar 

trazido nos autos, comprobatório do agravamento do quadro clínico do 

autor.  Não bastasse a urgência,  ressal to que o(a) 

requerente/substituído(a) buscou tal cirurgia perante o SUS em 

26.03.2018, sem êxito (vide Protocolo de Entrada/Formulário de Solicitação 

da Central de Regulação deste Município, no Id 12539320), portanto, há 

quase 2 (duas) semanas, não se podendo penalizar o(a) 

requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e determinar 

que aguarde a dispensação de um medicamento, de uma consulta ou de 

um procedimento médico-hospitalar indefinidamente. Por fim, destaco que, 

no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do 

provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado 

neste feito, bem como não constitui óbice ao deferimento da medida, pois 

tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: adotar as providências 

necessárias para disponibilizar a VAMBERTO MARTINS FERREIRA 

(qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

procedimento cirúrgico de Vitectromia posterior no olho direito (inclusive o 

transporte necessário), além dos demais tratamentos posteriores 

decorrentes da doença, que se fizerem necessários (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Ainda, caso não 

tenha(m) condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) 

público(s) indicar outro fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao 

menor orçamento trazido nos autos (Id 12539694), que é, por ora, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 
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no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, em 

regime de plantão (diurno). CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na 

pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não 

dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

(artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não sendo 

contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). 

INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de 

Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos 

endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de 

designar audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha 

processual resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, 

atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 

(trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso. Cuiabá-MT). Cancele-se a audiência de conciliação, 

designada automaticamente pelo sistema. Tendo em vista a situação 

relatada neste feito; aliada à praxe da Fazenda Pública em não cumprir as 

determinações judiciais, concernentes aos serviços de saúde (verificada 

em tantos outros processos, sentenciados e em trâmite neste Juizado 

Especial da Fazenda Pública); diante do Provimento 02/2015-CGJ e, 

sobretudo, dos princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou 

serviços às expensas da Administração Pública; bem como expirado o 

prazo assinalado, sem o devido cumprimento da obrigação ora deferida; 

deverá a parte autora apresentar mais 1 (um) orçamento ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de até 10 

(dez) dias. Corrijo de ofício o valor da causa, para atribuir o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), que corresponde ao menor preço orçado para o 

tratamento. Após a manifestação das partes, em não havendo incidentes, 

dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

plantão judiciário diurno, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 5 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002018-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NAIRA SALVINA DE SOUZA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002018-53.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDINEIA FERREIRA DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NAIRA SALVINA DE SOUZA BRAGA Vistos, Sem o 

comparecimento pessoal do dependente químico à avaliação não é 

possível analisar o pedido de tutela de urgência. Ademais, constitui direito 

da pessoa portadora de transtorno mental: ter direito à presença médica, 

em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária; (art. 2º, inc. V, da Lei 10.216/2001). Ante o 

exposto, requisite-se do Núcleo de Saúde Mental a avaliação médica 

especializada de NAIRA SALVINA DE SOUZA BRAGA (brasileira, 

desempregada, portadora do RG 9.814.22007 SSP/MT, inscrito no CPF sob 

nº 010.266.879-50, residente na Rua Nicolau Klimirk, nº 37, bairro Jardim 

Progresso, cidade de Primavera do Leste/MT, telefone (66) 9.9668-8291 

(genitora, EDINEIA FERREIRA DE SOUZA, residente no mesmo endereço)), 

preferencialmente por psiquiatra. Esclareço que, com a consulta, deverá 

ser lavrado Laudo Médico Circunstanciado, indicando-se o diagnóstico e o 

tratamento necessário. No que tange ao tratamento, deverá elucidar 

expressa e justificadamente se deve ser ministrado de forma ambulatorial 

ou mediante internação, o tipo de estabelecimento adequado ao quadro 

clínico do(a) paciente e o tempo estimado para o tratamento (se possível). 

Deverá o Núcleo de Saúde Mental, ainda, enviar cópia do prontuário 

médico dos atendimentos pretéritos (acaso existentes). Autorizo, desde 

já, a condução coercitiva do(a) paciente, por meio da Polícia Militar e do 

SAMU, devendo esta ser requisitada pela Secretaria Judiciária a estes 

Órgãos de apoio, mediante prévio agendamento e comunicação pelo 

Núcleo de Saúde Mental, sobre a necessidade da medida. Fixo prazo de 

até 15 (quinze) dias para atendimento. Cumpra-se com urgência, servindo 

a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, inclusive de requisições ao Núcleo de Saúde Mental, à 

Polícia Militar e ao SAMU, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 5 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002749-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET OAB - MT23007/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002749-83.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET Parte 

Ré: EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, 

Defiro penhora on line no valor de R$ 2.817,40 (...), já acrescido da multa 

de 10% do artigo 523, § 1º, do CPC, visto que, intimada, a reclamada não 

pagou o valor a que foi condenada. Segue comprovante da ordem de 

bloqueio. Passados os dois dias úteis necessários ao processamento da 

ordem junto ao Banco Central do Brasil, procedo a conferência no sistema 

bacenjud e, sendo frutífera, transferirei o valor para a conta judicial única 

gerida pelo TJ (comprovante anexo). Após a transferência, vincule-se o 

valor a este processo junto ao departamento de conta única, servindo a 

presente de ofício. Intime-se, após a confirmaçao do bloqueio, a 

executada, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 

Não sendo oferecida impugnação, certifique-se, ficando desde já 

autorizada a emissão de alvará em favor da credora, com as cautelas 

pertinentes, caso em que, após, deve vir o processo concluso para 

sentença de extinção. Primavera do Leste, 4 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FUZZETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO RACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA OAB - GO34247 (ADVOGADO)

ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA OAB - MT0011763A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010086-72.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 9.516,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO FUZZETI Parte 

Ré: REQUERIDO: CAMPO RACOES LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, restando um saldo remanescente 

a ser liberado ao credor Paulo Fuzzeti, objeto de bloqueio bacenjud no 

valor de R$ 2.754,72 (...), conforme id. 10990374, cuja ordem de 

transferência para o Banco do Brasil não foi efetivada, assim como o 

desbloqueio dos valores excedentes bloqueados. A devedora, intimada, 

não impugnou a penhora, fazendo-o tão somente em relação ao que 

excede R$ 2.754,72, conforme sua última petição juntada, acompanhada 

dos documentos pertinentes. O credor indicou dados para a emissão do 

alvará. 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. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, cujos dados foram indicados nos autos, id. 11674650, do valor 

bloqueado de R$ 2.854,72 (...), objeto de ordem on line desta data 

(documento anexo) para a conta judicial única do TJMT, procedendo-se, 

antes, à vinculação do valor a este processo. Quanto à petição da 

executada Campo Rações, realmente se verifica que aquela primeira 

ordem do juízo para liberar os valores excedentes (id. 10990374) não foi 

executada por anomalia do sistema bacenjud, apesar da ordem lançada no 

sistema. Tanto é verdade que, nesta data, ingressando novamente no 

sistema, verifiquei que nem mesmo a ordem de transferência para a conta 

única do TJ não foi processada. Diante disso, PROCEDI, NESTA DATA, A 

TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 2.854,72 (...) PARA A CONTA ÚNICA 

DO TJMT, PROCEDENDO, NO MESMO ATO, À ORDEM DE DESBLOQUEIO 

DOS VALORES QUE AINDA PERMANECIAM NAS CONTAS DOS BANCOS 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO, ABC BRASIL, DAYCOVAL E 

SANTANDER (vide documento ora juntado como anexo). Expedido o alvará 

e transitada em julgado, arquive-se/dê-se baixa nos autos. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de abril de 2.018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010182-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010182-87.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 21.720,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARCELO TEIXEIRA Parte Ré: EXECUTADO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposto por BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual 

alega falta de intimação da pauta de julgamento bem como do acórdão 

proferido pela turma recursal e pugna pela devolução de prazo para futura 

interposição de recursos cabíveis. Sustenta o impugnante que não houve 

o descumprimento por parte da Agencia de Crédito para o pagamento 

voluntário da condenação, posto que não deve incidir multa e os 

honorários advocatícios previsto no artigo 523, §1° do Código de Processo 

Civil. O impugnante foi intimada na pessoa de seu procurador para o 

pagamento da condenação no prazo de 15(quinze) dias e desta feita, 

efetuou o depósito em garantia no valor executado e atualizado de 

R$12.520,75(doze mil, quinhentos e vinte reais e setenta e cinco 

centavos) para fins de impugnação à execução do cumprimento de 

sentença. É Relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o Recurso 

inominado foi improvido pela Egrégia Turma Recursal da Capital, 

condenando ainda o Requerido em custas e honorários advocatícios, 

fixado em 15% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, 

a executada foi devidamente intimada para pagar o valor da condenação 

no prazo de 15(quinze) dias, posto que registrou ciência através do ícone 

“expedientes” no dia 19/06/2017 e efetuou tempestivamente depósito em 

juízo na data de 29/06/2017. Assim, considerando que o pagamento da 

condenação mesmo que para fins de impugnação à execução ocorreu de 

forma tempestiva, verifico que não houve excesso de execução e muito 

menos incidência de multa dos 10%, mas sim correção monetária, juros e 

honorários advocatícios estabelecidos pela turma recursal de 15%. Dessa 

forma, o valor apresentado pelo credor está correto. Cabe registrar que 

não deve prosperar o pedido de restituição de prazo para eventual 

interposição de recurso, tendo em vista que houve a intimação da pauta 

de julgamento, conforme evento de n°7256549. Quanto aos cálculos 

apresentados (autor apresentou o cálculo de R$ 12.520,75 e réu 
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apresentou cálculo de R$ 12.390,02), entendo que deve prevalecer o 

segundo, visto que ao manifestar sobre a impugnação à contestação, a 

parte exequente não contrapôs o cálculo substitutivo apresentado pelo 

devedor. Por fim, repise-se: ambos os cálculos acima referidos 

computaram, corretamente, apenas a correção monetária, juros e os 

honorários de sucumbência arbitrados pela Turma Recursal, deixando de 

incluir a multa de 10% do artigo 523, § 1º, primeira parte, do CPC, bem 

como os honorários da execução (segunda parte do dispositivo 

mencionado), visto que indevidos em sede de Juizado Especial, diante da 

regra específica prevista nos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. Posto isso, 

julgo parcialmente procedentes a impugnação ao cumprimento da 

sentença, de acordo com a fundamentação acima exarada. Declaro 

correto o valor R$ 12.390,02(doze mil, trezentos e noventa reais e dois 

centavos) o qual está sem a incidência de multa no percentual de 10% e 

sem indidência de honorários de execução. Transitada esta em julgado, 

sem interposição de recurso, intime-se a exequente para indicar os dados 

necessários à expedição do alvará no prazo de 05(cinco) dias. Após, a 

expedição do alvará ao credor no valor de 12.390,02 com acréscimos e 

expeça-se alvará do saldo remanescente para zerar a conta em favor da 

executada, que deverá, para tanto, indicar dados bancários. Cumpridos os 

itens acima, venham conclusos para sentença de extinção do 

cumprimento de sentença. Primavera do Leste/MT, 06 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186099 Nr: 2066-63.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIABE VICTOR GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Código 186099

Vistos, etc.

Considerando que no dia 14 de novembro de 2017, estava participando do 

curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para o dia 

10/05/2018, às 16:30 horas.

Intime-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201103 Nr: 8938-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO CATARINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Autos código 201103

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 06.04.2018, às 15:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204933 Nr: 1762-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDINEI ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/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, 06 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204935 Nr: 1763-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 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, 06 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203758 Nr: 1180-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 203758

Vistos.

 Cuida-se de pedido de restituição formulado por REGINALDO DE SOUZA 

BARBOSA, referência ao veículo modelo CG 150 Titan EX, placa 

OOI-9246, apreendido sob o poder de Luiz Carlos Lopes e Tatiane Lopes 

Braga, ambos condenados nos autos de ação cód. 180531, pelo 

cometimento dos crimes previstos nos Artigos 33, caput, e 35, caput, 

ambos da Lei 11.343/06.

 O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, consoante teor da 

cota de fls. 13/14.

 É o relato. Decido.

Em pese o requerente ter comprovado a propriedade do bem, sobreveio 

nos autos de ação penal cód. 18035, sentença penal condenatória, que, 

dentre outras disposições, decretou o perdimento do veículo, pois 

comprovada sua utilização nas infrações penais.

Referida sentença transitou em julgado na data de 24/11/2017 (cf. 197), 

colocando termos finais ao processo, inclusive quanto ao perdimento do 

bem vindicado.

Destarte, tenho que o pedido formulado perdeu seu objeto, face a 

impossibilidade de reanálise do mérito, razão pela qual indefiro a pretensão 

formulada.

 P.R.I.C.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 05 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191529 Nr: 4557-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada à fls. 50/51, e 

concedo liberdade provisória, a YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO, 

mendiante o cumprimento das seguintes condições: proibição de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo 

de 100 metros de distância; proibição de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

proibição do autor da violência de frequentar o local onde a ofendida 

reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, 

sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, 

ambos do CPP.Expeça-se o competente alvará de soltura.Prosseguindo, 

não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 02/07/2018 às 14:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se Cumpra.Primavera do Leste, 05 de abril de 

2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004272-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE T DA ROSA - ME (EXECUTADO)

CLEONICE TIMOTEO DA ROSA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004272-24.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004379-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (RÉU)

 

Processo nº: 1004379-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004864-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA REIS (REQUERENTE)

ANDREIA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº: 1004864-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005621-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROBERTO ZANOLLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005621-62.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005732-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (DEPRECADO)

IVANIR ALDO CHENET (DEPRECADO)

 

1005732-46.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006793-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO)

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PASSAGLIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006793-39.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004088-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO (EXECUTADO)

 

1004088-68.2017.8.11.0040 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 apresentar planilha atualizada do 

débito. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

1001550-17.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004888-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. A. D. C. (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1004888-96 .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, acerca da manifestação do Executado. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005094-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (REQUERIDO)

 

1005094-13.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

 

1000230-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência COMPLEMENTAR do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, em se tratando de zona rural, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 6 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003040-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE ROVARIS - ME (EXECUTADO)

 

1003040-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 6 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002905-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE OLIVEIRA LANGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

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 as Partes, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da 

SUPERIOR INSTÂNCIA. Sorriso/MT, 06/04/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000587-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROSSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Autos n. 1000587-72.2018.8.11.0040. Vistos etc. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. No mais, considerando a concessão de efeito 

suspensivo no AI 1002646-56.2018.8.11.0000, sobrestando os efeitos da 

decisão proferida em id. 11793724, passo a análise da inicial. Desta feita, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos 
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artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 11 de Junho de 2018, às 08h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo os demandados serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001140-56.2017.8.11.0040

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)

 

Autos nº 1001140-56.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por 

BARBARA DOS SANTOS NOTTE, representada por sua genitora CLAUDIA 

CAVALHEIRO DOS SANTOS em desfavor de WILMAR NOTTE, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 5073378. 

Diante da inércia do executado, decretou-se a prisão civil do executado, 

id. 10328673. Logo adiante, em id. 12578864, a exequente informou a 

quitação integral do débito, pugnando pela extinção do feito em 

consonância com o disposto no art. 924, II, do CPC. Juntou documentos de 

id. 12578960 e ss. Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção 

da execução (id. 12581249). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Sem delongas 

despiciendas, ante o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, REVOGO a prisão 

civil do executado, devendo a Secretaria da Vara expedir imediatamente o 

competente alvará de soltura. CONDENO o executado ao pagamento das 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o disposto 

no art. 85, §2º, do CPC. PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

TRANSITADO EM JULGADO a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 de Abril de 2017. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51186 Nr: 1427-17.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA 

BARBIERI STARLICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Autos n. 1427-17.2008.811.0040 – Código Apolo: 51186.

 Vistos etc.

 Em exame ao requerimento contido no item “a” do petitório de fls. 172/174, 

CERTIFIQUE a secretaria da Vara quanto ao decurso de prazo para 

manifestação do executado.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, conforme requerimento constante 

em fls. 172/174, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem 

de Serviço nº 01/2016.

 Caso exitosa, desde já DEFIRO o pedido de penhora dos veículos 

encontrados.

 Realizada a penhora, LAVRE-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, 

§ 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem 

como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar.

 Se inexitosa, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 179651 Nr: 8905-95.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETE BONFANTI TREIN, SALETE BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Autos nº 8905.95.2017.811.0040 (Código 179651)

Decisão Saneadora

 Vistos etc.

 Elisabete Bonfanti Trein ajuizou os presentes embargos à execução que 

lhe promove Banco do Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos que constam 

da petição inicial, instruída com os documentos de fls. 38/130.

 Recebido os embargos, sem efeito suspensivo, determinou-se a intimação 

da parte adversa para impugnação no prazo legal, fl. 132.

 Impugnação aos Embargos, fls. 133/159.

 Manifestação da embargante, 166/199.

 É o breve relato. Decido.

 Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes as condições da 

ação, bem como os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado.

Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, registro que a 

prova deverá recair sobre o alegado excesso de execução, abusividade 

das cláusulas contratuais apontadas na inicial, sem prejuízo de outros que 

podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, 

ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental e 

pericial.

Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deve observar a 

regra geral prevista no art. 373 do CPC, uma vez que, em consonância 

com o entendimento jurisprudencial majoritário, inaplicável na espécie as 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

 Entretanto, previamente a designação de audiência de instrução e 

julgamento, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem sugestões quanto a eventuais outros pontos 

controvertidos, bem como manifestarem acerca de eventual interesse na 

realização de prova pericial.

Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 05 de Abril de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48832 Nr: 5716-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução apresentados 

por EDSON LUIZ STELLATO em desfavor de BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A, apenas a fim de determinar que a capitalização dos juros 

remuneratórios de 3% a.a. se dê de forma anual, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.Tendo em 

vista que o embargado sucumbiu de parte mínima do pleito, CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.TRANSITADA EM JULGADO, traslade-se 

cópia para os autos principais.Oportunamente, ARQUIVEM-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 04 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 7925-85.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) 

S/A, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos n. 7925-85.2016.811.0040 – Código Apolo: 157759.

 Vistos etc.

 Em que o teor do petitório de fl. 40, não se acha encartado aos autos a 

mencionada manifestação da recuperanda.

 Desta feita, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca de eventual juntada 

pendente, providenciando, se for o caso, o imediato encarte aos autos.

 Caso contrário, INTIME-SE a recuperanda para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163643 Nr: 11335-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BISPO DA SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Isto posto, DEIXO DE ACOLHER o presente pedido de habilitação de 

crédito e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da AJG.DECLARO 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 1ª Vara. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.TRANSITADA EM 

JULGADO a presente sentença, certifique-se e arquive-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129823 Nr: 5255-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON RODRIGUES COSTA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson José Melo de Oliveira - 

OAB:4374/RO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n. 5255-11.2015.811.0040 – Código Apolo: 129823.

 Vistos etc.

 Com razão o Administrador Judicial em sua manifestação de fls. 42/43.

 Desta feita, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos planilha de cálculo pormenorizada e/ou liquidação indicada 

na certidão de crédito.

 Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 04 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135899 Nr: 8423-21.2015.811.0040

 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: VITÓRIO ANGELO CELLA, CARME ONGHERO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

FERNANDO ALVAIR HART - OAB:17810/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8423-21.2015.811.0040 - Código Apolo: 135899.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, observo que à fl. 31 foi determinada a 

expedição de ofício ao registrador público e ao Intermat, entretanto, a 

Secretaria da Vara direcionou o expediente ao IBAMA (fl. 34).

 Assim, DETERMINO o cumprimento integral da determinação 

supramencionada, oficiando-se ao Intermat.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 3134-20.2009.811.0040

 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: SONIA MARA DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 
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OAB:63467/RS, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736

 Autos n. 3134-20.2009.811.0040 - Código Apolo: 52738.

 Vistos etc.

 Analisando o laudo pericial, verifico que a expert informou que a autora 

possui incapacidade parcial e definitiva em razão da lesão causada por 

acidente automobilístico, contudo, não informa a extensão da 

incapacidade.

 Assim, INTIME-SE a perita para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a 

complementação do laudo pericial, indicando o grau de extensão da 

incapacidade da autora em conformidade com o anexo da Lei n. 6.194/74.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, bem como informarem acerca do interesse na 

produção de prova oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da 

lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, eis que o 

presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ.

 Sorriso/MT., 04 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111209 Nr: 3291-17.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Olimpio Rigon em face de R. 

D. Comércio e Representações Ltda, todos qualificados nos presentes 

autos.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, o que faço com espeque no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO o embargante ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §2º do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá 

ser certificado, traslade-se cópia para os autos principais, bem como 

EXPEÇA-SE competente alvará para o levantamento dos valores 

bloqueados na ação executória em favor do exequente.Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas e anotações 

pe r t i nen tes .CUMPRA-SE,  exped indo -se  o  necessá r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 04 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18180 Nr: 2504-71.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, GUILHERME 

FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Grassi 

Reali - OAB:8838 A, YARA APARECIDA CORREA REALI - OAB:7759-A

 Autos n. 2504-71.2003.811.0040 - Código Apolo: 18180.

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifica-se que as partes, juntamente com o terceiro 

– Sr. Neri José Chiarello noticiaram que se compuseram amigavelmente 

quanto ao crédito objeto da presente demanda, bem como com relação 

aos honorários do leiloeiro judicial, requerendo a homologação da avença 

(fls. 249/252).

 Entretanto, observa-se que o terceiro - Sr. Neri José Chiarello e o leiloeiro 

não subscreveram o pacto.

 Assim, diante do exposto, visando evitar nulidades futuras, DETERMINO a 

intimação das partes para que, no prazo de quinze (15) dias, sanem as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46092 Nr: 3034-02.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI 

PIVA, NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, DOMICIO DOS SANTOS NETO - OAB:113590/SP, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, MIGUEL TIAGO CAVALARO - OAB:14112/E

 Autos nº 3034.02.2008.811.0040 (Cod. 46092)

Vistos etc.

 Examinando os autos em tela, verifico que razão cabe aos executados ao 

apontar a inexistência de decisão judicial convertendo a execução para 

entrega de coisa em execução por quantia, de maneira que, o bloqueio via 

BACENJUD requerido e efetivado não está em conformidade com o 

procedimento legal aplicável à presente execução.

 Ademais, aportou nos autos cópia do acórdão proferido na apelação 

interposta pelos embargantes/executados, tendo o recurso sido 

conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de 1º grau, 

julgando procedente os embargos a execução e declarando a 

inexigibilidade do título em face dos apelantes, em razão do seu 

cancelamento pelas partes contratantes (fls. 710/718). No ponto, urge 

destacar que, embora o referido acórdão não tenha transitado em julgado, 

eventual recurso interposto não terá efeito suspensivo.

 Nessa toada, conforme se infere dos extratos anexos, procedo o 

DESBLOQUEIO dos valores encontrados via BACENJUD e, desde já, torno 

sem efeito as deliberações que constam da última decisão proferida 

nestes autos (fl. 704 e anexos).

 No mais, sobre o petitório de fls. 707 e ss, diga a parte autora, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 15 de Dezembro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005044-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

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, 06 de abril de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 
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– Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003825-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DIAS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003825-36.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCAS DIAS SANTOS Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não 

fora recolhida as custas e taxas processuais, bem como não há 

comprovação quanto as parcelas vencidas e vincendas. Desta forma, 

INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a 

emenda da inicial retificando as situações acima apontadas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005755-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005755-89.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NELSON LUIS DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão movida por BRADESCO FINANCIAMENTOS em desfavor de 

NELSON LUIS DOS SANTOS, pugnando, em sede liminar, a busca e 

apreensão do veiculo descrito na inicial. Ressai dos autos que, a parte 

autora não comprovou a mora do devedor, vez que o AR encontra-se na 

situação “endereço insuficiente” (id 10645095), tão pouco colacionou 

notificação instrumento de protesto, estando assim, em desconformidade 

das exigências do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014, não tendo sido esgotadas as tentativas de 

notificar o requerido. Em reforço ao exposto, segue o entendimento 

jurisprudencial do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É firme a 

jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, 

para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve 

ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, 

sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no 

endereço indicado pelo devedor. 2. O tribunal de origem, apreciando a 

prova dos autos, concluiu que "a tentativa de notificação extrajudicial do 

réu no endereço informado no contrato não foi concretizada", premissa 

cuja alteração é inviável por demandar incursão no acervo 

fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula nº 7/STJ. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 520.876/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/12/2014, DJe 02/02/2015) Em outro ponto, verifica-se que o autor dá a 

causa somente o valor referente às parcelas vencidas. Sobre o valor da 

causa em ações desta espécie a jurisprudência assim nos ensina: [...]O 

valor da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder à 

soma das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que este é o proveito 

econômico pretendido pelo autor. [...] (Agravo de Instrumento-Cv : AI 

10000150565463001 MG, 16ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Aparecida 

Grossi. j. 29.02.2016, Publ. 03.03.2016). Nesse diapasão, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a mora do devedor, 

conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, bem como ajuste o 

valor da causa, e providencie o recolhimento das custas processuais 

complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial, ut parágrafo 

único do art. 321, do CPC. Intime-se Cumpra, expedindo e providenciando 

o necessário com celeridade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000784-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: SERGIO ROSSET 

Vistos etc. INTIMEM-SE a parte autora para que junte nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a autorização dada pelo titular do domínio para a 

incidência do gravame referente à matrícula de Id. 12298764, colacionada 

no feito. Após, conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184008 Nr: 139-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ICG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CLAUDIA GARCIA, Cpf: 

00436486148, Filiação: Ana Maria Garcia, brasileiro(a), natural de Senador 

Camara-RJ. 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 ADOÇÃO C.C. DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR COM RELAÇÃO A CRIANÇA I.C.G.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº 184008Vistos etc.Primeiramente, 

considerando que estes autos foram distribuídos por dependência aos de 

código 156346, proceda-se Sra. Gestora com o apensamento dos 

mesmos.Em seguida, defiro a AJG requerida na inicial. Recebo a inicial, 

uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o 

artigo 189, II, do Código de Processo Civil. Uma vez que foram efetuadas 

diversas diligencias em busca do endereço da requerida nos autos em 

apenso (código 156346), contudo todas infrutíferas, vez que, sua citação 

ocorreu de forma editalícia, para tanto, DETERMINO a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida Ana Claudia Garcia, 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. No mais, determino a realização de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar na residência da requerente, 

fixando o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Aportado ao 
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feito o estudo, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para 

m a n i f e s t a ç ã o .  C u m p r a - s e  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joziane dos Santos, 

digitei.

Sorriso, 06 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30918 Nr: 134-17.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 “Vistos etc. “ Inicialmente, EXPEÇA-SE à Comarca de Nova Ubiratã/MT, 

para oitiva da testemunha Silvio André Stolf cujo endereço foi indicado na 

petição (A277921) protocolada em 04/04/2018,. No mais, concedo às 

partes o prazo comum de 10 dias para que idnique os endereços atuais 

das testemunhas já arroladas nos autos. Havendo testemunha com 

endereço nesta Comarca, retornem-me conclusos, para designação de 

audiência de continuação. Em relação a testemunhas de outras Comarcas, 

EXPEÇA-SE cartas precatórias. Saem os presentes intimados.” Nada mais 

havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h25min encerrasse o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54194 Nr: 4520-85.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SOUZA LANZONI, NLDO, ILDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, LUCINEIDE MARIA 

DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:OAB/SP 72.973, MAURO DA SILVA 

ANDRIESKI - OAB:10925-B, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT, VANESSA LIMA DE SOUZA - OAB:17.937

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), 

ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais despesas, na forma do 

artigo 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita (fl. 36).Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50773 Nr: 994-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003101-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE ARAUJO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAU MURAD PRADO OAB - PA14774-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005000-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. (AUTOR)

Z. D. O. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. K. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias

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

Processo Número: 1001579-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. A. F. (RÉU)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 14 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

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

Processo Número: 1001579-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. A. F. (RÉU)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

OS ANDAMENTOS NECESSÁRIOS NA CARTA PRECATÓRIA DA 4ª VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (1021025-53.811.0041), 

INFORMANDO O ENDEREÇO DO REQUERIDO PARA A 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005688-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para que se manifeste sobre a petição do requerido.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002588-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILI APARECIDA DE SOUZA MACHADO (AUTOR)

CARLOS ROBERTO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (RÉU)

JOSE FLAVIO (RÉU)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça 

citação de um dos requeridos negativa, devendo requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003738-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.890,00 (HUM MIL, OITOCENTOS E 

NOVENTA REAIS), conforme certidão do id retro, devendo, para tanto, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003276-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PRISCILA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIA SIBILA PICOLI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, conforme certidão do id retro, no valor de R$ 

630,00(seiscentos e trinta reais) ,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. Tendo em vista que o requerido Moacir 

Tavares da Silva não foi citado, impulsiono os autos para intimar o autor 

para requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000585-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO BERGAMASCHI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000585-73.2016.8.11.0040 

AUTOR: VITORIO BERGAMASCHI FILHO RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em 

branco o prazo para apresentação de impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 
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ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 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 . 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. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SEVERINO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR GOMES DA LUZ (EXECUTADO)

ADRIANE REGNER (EXECUTADO)

 

Diante da certidão de decurso de prazo retro, impulsiono os autos para 

intimar o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000336-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000483-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO PRIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1000447-38.2018.8.11.0040, : 

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

ENTREGAR, CORREÇÃO MONETÁRIA]. EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: ADNAN GUIOTTO ALESSI VISTOS. 

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por ADNAN GUIOTTO 

ALESSI e ALTAMIR ALESSI, em face da decisão proferida no Id 11831697, 

alegando que houve erro material no que tange as determinações 

constantes a partir do item '3'. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. No que tange a 

aludida omissão, entendo que assiste razão aos embargantes, posto que 

trata-se o feito de execução para entrega de coisa, devendo ser 

observado o disposto no artigo 806 e seguintes do CPC. Destaco que, por 

se tratar de erro material, deixo de aplicar o disposto no §2º, do artigo 

1.013, do CPC. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, RETIFICO a decisão de Id 11831697, 

tornando sem efeito as determinações constantes a partir do item '3', 

devendo ser observado as seguintes determinações: Cite-se a parte 

requerida no endereço constante da inicial para, entregar a coisa, qual 

seja, 597.901,93 kg de soja, correspondente a 9.965,03 sacas de 60kg, 

com as especificações descritas na CPR de Id 11670412, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao valor da causa. Se o executado entregar a coisa, lavre-se o 

termo respectivo e intime-se a parte exequente para manifestação a 

respeito da aceitação e interesse no prosseguimento da execução. Não 

satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandando de 

busca e apreensão da coisa, nos termos do §2º do artigo 806, do Novo 

Código de Processo Civil. Para o caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 1º e 827, do Código de Processo Civil. Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 
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para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. Permanecem válidas as 

determinações dos itens 1 e 2 da decisão de Id 11831697. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1000447-38.2018.8.11.0040, : 

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

ENTREGAR, CORREÇÃO MONETÁRIA]. EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: ADNAN GUIOTTO ALESSI VISTOS. 

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por ADNAN GUIOTTO 

ALESSI e ALTAMIR ALESSI, em face da decisão proferida no Id 11831697, 

alegando que houve erro material no que tange as determinações 

constantes a partir do item '3'. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. No que tange a 

aludida omissão, entendo que assiste razão aos embargantes, posto que 

trata-se o feito de execução para entrega de coisa, devendo ser 

observado o disposto no artigo 806 e seguintes do CPC. Destaco que, por 

se tratar de erro material, deixo de aplicar o disposto no §2º, do artigo 

1.013, do CPC. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, RETIFICO a decisão de Id 11831697, 

tornando sem efeito as determinações constantes a partir do item '3', 

devendo ser observado as seguintes determinações: Cite-se a parte 

requerida no endereço constante da inicial para, entregar a coisa, qual 

seja, 597.901,93 kg de soja, correspondente a 9.965,03 sacas de 60kg, 

com as especificações descritas na CPR de Id 11670412, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada ao valor da causa. Se o executado entregar a coisa, lavre-se o 

termo respectivo e intime-se a parte exequente para manifestação a 

respeito da aceitação e interesse no prosseguimento da execução. Não 

satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandando de 

busca e apreensão da coisa, nos termos do §2º do artigo 806, do Novo 

Código de Processo Civil. Para o caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 1º e 827, do Código de Processo Civil. Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. Permanecem válidas as 

determinações dos itens 1 e 2 da decisão de Id 11831697. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO RODRIGO ELIAS PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

EDELTRAUDE MARIA ZILLI (EXECUTADO)

ADAIR HIRCH (EXECUTADO)

ALICE ZIMMERMANN HIRCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data informação de entrega do 

bem pleiteado ou o protocolo de embargos. DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000864-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal CERTIFICO QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É 

TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE QUINZE DIAS. SORRISO, 6 de abril de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003105-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS MUNIZ CORREA (REQUERENTE)

MARIA CIRIACA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000896-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TADEU BOBEK (EXECUTADO)

LISANDRA ZANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000896-93.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: OBJETIVA AGRICOLA LTDA EXECUTADO: TADEU BOBEK, 

LISANDRA ZANINI VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiente que a lei exige para a concessão das 

benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001003-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CANDIDO SOCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001003-40.2018.8.11.0040 

AUTOR: LEANDRO CANDIDO SOCIO RÉU: LEONARDO ELOI FOLLE 

BERLATTO Vistos. 1) RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos 

legais, concedendo à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária, 

na forma da lei. 2) CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). 3) Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001067-50.2018.8.11.0040 

AUTOR: BRF S.A. RÉU: IRINEU EDVINO SCHEFFEL VISTOS. 1. Preenchidos 

os requisitos legais, recebo a inicial. 2. Considerando o expresso 

desinteresse da parte autora na autocomposição e/ou na solução 

consensual do conflito, deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação. 3. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de 

citação ou carta precatória devidamente cumprido(a) – art. 335, inciso III, 

c.c. art. 231 do NCPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001292-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VENANCIO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001292-70.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LEANDRO VENANCIO DA SILVA VIEIRA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora por meio do Instrumento de Protesto, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação da devedora, eis que, pelo documento 

encartado aos autos, a intimação da parte requerida se deu somente por 

“Edital”. Ressai dos autos que a parte requerente não comprovou a 

notificação da parte requerida, vez que possui endereço urbano e a 

notificação não fora entregue no endereço fornecido em contrato, 

conforme AR de Id. 12232652, não comprovada, portanto, que foram 

esgotadas as tentativas de intimação pessoal da parte devedora/ré. No 

mais, consta no AR a expressão “Entrega interna não autorizada”, assim, 

é fato que a notificação extrajudicial do devedor restou frustrada, como 

também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la por qualquer 

outro meio, antes de lançar mão da notificação por edital. Nesse sentido, 

oportuno os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO 

AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Sendo oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a 

constituição em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial 

enviada no endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da 

petição inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014) Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, 

demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do 

disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001378-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ CASARIN (REQUERENTE)

JANETE KOVALESKI CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

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

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001378-41.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: JANETE KOVALESKI CASARIN, MARCELO LUIZ CASARIN 

VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. 2. Considerando a existência de 

interesses de menores e/ou incapazes, abra-se vista ao MPE para 

manifestação. 3. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001644-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA (REQUERIDO)

TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001644-28.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 17.373,34; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 
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(261)/[Oitiva]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANA 

COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME, RECICLAR 

RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA VISTOS. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 29 de maio de 2018, às 13h30min. INTIMEM-SE. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário, servindo cópia como mandado. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001700-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS OAB - 063.162.171-70 

(REPRESENTANTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001700-61.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 10.125,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: KEISSYANE CASSIMIRO DOS SANTOS 

REPRESENTANTE: DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido 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. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100870 Nr: 3679-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SEVIDANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer 

dos vícios apontados pelo embargante, devendo este fazer uso da via 

adequada para satisfazer sua pretensão.Quanto aos embargos 

apresentado pelo BANCO BRADESCO S/A, entendo que merece 

acolhimento, uma vez que o dispositivo da sentença não constou 

expressamente a homologação do acordo entabulado pelas partes.Diante 

de todo exposto, CONHEÇO os embargos propostos por RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY por tempestivo, E REJEITO – os mantendo 

incólume da decisão objurgada, ACOLHO os embargos propostos pelo 

BANCO BRADESCO S/A, para constar no dispositivo da sentença 

“HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA QUE 

SURTA SEUS EFEITOS JURIDICOS, fazendo este parte integrante da 

sentença”.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão de fls. 

108.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104546 Nr: 7615-84.2013.811.0040

 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: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO TIBAGI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Ante ao exposto, tendo em conta que a parte autora não regularizou a 

sua representação processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 

76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC. Suspendo a exigibilidade da 

cobrança em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (fls. 

31).Transitada em julgado esta sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119880 Nr: 10143-57.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o 

instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:“Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”.Pois bem. No que tange às 

omissões e contradições relativas ao cancelamento da exordial por 

ausência de recolhimento de custas, entendo que assiste razão à parte 

embargante.Isso porque, compulsando detalhadamente os autos, verifiquei 

que a guia devidamente recolhida foi juntada nos autos da execução, 

fazendo com que a Sra Gestora certificasse o decurso do prazo in albis. 

Consequentemente, de forma equivocada este juízo determinou o 

cancelamento da distribuição da ação.Assim, tendo a parte embargante 

recolhido as custas processuais em tempo hábil, imperioso é o 

reconhecimento do erro para o fim de revogar a decisão de fls. 44/45, 

para dar prosseguimento ao feito.Diante de todo exposto, CONHEÇO os 

embargos por tempestivo, E ACOLHO para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 44/45, e determinar o prosseguimento do feito, nos seguintes termos; 

a) Certifique-se a tempestividade. Se tempestivo, recebo os embargos à 

execução. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando as provas que porventura desejar produzir. Após, 

voltem-me os autos conclusos.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145461 Nr: 1687-50.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ELIANE PEREIRA BORGES DOS 

SANTOS, SIDNEI BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 VISTOS.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, 

E ACOLHO parcialmente, apenas para revogar a suspensão e 

determinação de remessa dos feitos ao arquivo provisório.Em 

prosseguimento ao feito, determino a intimação da parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.Preclusa a via recursal, 

intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120550 Nr: 9626-52.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em se tratando a requerida de pessoa jurídica, inclusive com indicação de 

CNPJ, cabe à parte autora proceder as tentativas de busca de seu 

endereço, notadamente por possuir sede fixa, registros em Junta 

Comercial, etc. Em suma: a parte autora possui meios hábeis à localização 

da requerida, motivo pelo qual indefiro a busca de endereços pelos 

sistemas conveniados ao TJMT.

 Intime-se a parte autora, para que promova o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141009 Nr: 11110-68.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SPURIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado ainda não foi citado, manifeste-se a parte 

exequente em prosseguimento ao feito, indicando o correto endereço do 

devedor no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 3674-63.2012.811.0040

 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): JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de óbito da parte executada (fls. 119), intime-se a parte 

exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 3424-40.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fls. 179, intime-se a parte exequente para que 

promova o regular andamento do feito, indicando o endereço atualizado da 

parte devedora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 10284-76.2014.811.0040

 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: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Não havendo necessidade e/ou pertinência para produção de prova 

testemunhal, DETERMINO a intimação da autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer acerca da diferença das especificações do 

imóvel que pretende adjudicar, notadamente acerca da divergência do 

número da quadra constante da matrícula de fls. 10377 do CRI de Rosário 

Oeste/MT (quadra 3-A) e dos contratos de fls. 22 e 23 (quadra 34), bem 

como para apresentar documento que comprove que a Sra. Ivone Dalmolin 

representou o Sr. Lauro Corlassoli no contrato particular de permuta de 

fls. 20/21, devendo demonstrar, ainda, que o imóvel objeto da cláusula 

segunda do referido documento é o imóvel objeto da presente demanda.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146300 Nr: 2134-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:MT-7486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 51/53, 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.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Desentranhe-se o cheque de fls. 10 providenciando a Sra. Gestora a 

entrega à parte executada, certificando-se.

Ante a restrição do veículo, providencie as baixas necessárias, 

certificando-se.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão e, após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97172 Nr: 9175-95.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC).

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97175 Nr: 9178-50.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANGELICO UMBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC).

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105641 Nr: 8725-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCIS - OAB:20.334-A, EGBERTO HERNADES BLANCO - 

OAB:12470-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC).

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46408 Nr: 3333-76.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGALHÃO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DOMINGOS ALVES - 

OAB:10.526-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida por 

VERGALHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA em face de CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 65) quanto pessoalmente (fls. 

62/62v), 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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117838 Nr: 8563-89.2014.811.0040

 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: VARDEVINO FREITAS DA ROSA, SALETE IRENE SETTE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

As partes apresentaram pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, as partes 

apresentaram pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito.

 Como bem cediço, é evidente que não sendo mais útil, adequada, e/ou 

necessária à atuação do Poder Judiciário, consoante expressa 

manifestação das partes neste sentido, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciaria gratuita.

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 180095 Nr: 9194-28.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO MURARA GARCIA, VICENTE MIGUEL DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita.

 Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113025 Nr: 4788-66.2014.811.0040

 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): LUCAS SAVERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante do cumprimento integral do acordo homologado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CUSTAS remanescentes, se houver, na forma pactuada ou, em nada 

tendo as partes dispostos quanto às despesas, na forma descrita no §2º 

do artigo 90 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108621 Nr: 1101-81.2014.811.0040

 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: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante do cumprimento integral do acordo homologado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CUSTAS remanescentes, se houver, pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123547 Nr: 1540-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): ZELIA PAIDA DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante do cumprimento integral do acordo homologado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

CUSTAS remanescentes, se houver, na forma pactuada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96302 Nr: 8243-10.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ELTON PARLOW, ROGELI BEATRIZ 

LANG PARLOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o postulado nas fls. 75/76, INTIME-SE o executado na 

pessoa de seu advogado via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139992 Nr: 10620-46.2015.811.0040

 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): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, MARCELO FERNANDES, LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifica-se que não foi juntado cópia da matricula nº 

2.466, assim INTIME-SE o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias 

forneça cópia do aludido documento.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146323 Nr: 2137-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

BANCO BRADESCO S.A em face de ERISVALDO DA CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. Ocorre, entretanto, que a parte 

autora não se manifestou acerca da certidão negativa de fls. 59.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 60) quanto pessoalmente (fls. 

62/63 – 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 
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judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126760 Nr: 3460-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Proceda-se a liberação da restrição via RENAJUD, conforme pedido de 

fls. 50/50v.

Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC).

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

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 556-50.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:13574-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, EUNICE NOVAIS PEREIRA - OAB:72961/SP, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, fundada 

no Decreto-Lei 911/69, tendo a liminar sido deferida às fls. 24/25 dos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 73/74) quanto pessoalmente 

(fls. 75/76 – 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 454-33.2007.811.0040

 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: BIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que a parte autora 

busca em síntese a tutela jurisdicional específica e demais corolários de 

regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. Entre 

um ato e outro, 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, não havendo prejuízo ante a 

ausência de citação da parte adversa, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado 

pela autora às fls. 135 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Dispensável anuência da parte contrária.

 RECOLHA-SE o mandado de busca e apreensão e PROCEDA-SE a baixa 

do gravame via RENAJUD.

CUSTAS finais a cargo do autor.

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125492 Nr: 2701-06.2015.811.0040

 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: BIANCHI & BIANCHI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACOLAO POPULAR - A. W. ALVES BENTO 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Monitória promovida por BIANCHI & BIANCHI LTDA em 

face de SACOLÃO POPULAR – A. W. ALVES BENTO - ME, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 39) quanto pessoalmente (fls. 

56), 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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85155 Nr: 4465-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA MARIA PORFIRIO LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundada no 

Decreto-Lei 911/69, tendo a liminar sido indeferida às fls. 46/46v dos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 99/100 – 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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106515 Nr: 9578-30.2013.811.0040

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI JAEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundada no 

Decreto-Lei 911/69, tendo a liminar sido deferida às fls. 38/39 dos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 70/71) quanto pessoalmente 

(fls. 73/74 – 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140452 Nr: 10832-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI, RODRIGO DE 

GODOY BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de ENGEBRAS ENGENHARIA 

LTDA, todos qualificados nos autos. Ocorre, entretanto, que a parte 

autora não efetuou o depósito das diligências do Sr. Oficial de Justiça, e 

tampouco se manifestou.

Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 51/52 – 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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46803 Nr: 3743-37.2008.811.0040

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que a parte autora 

busca em síntese a tutela jurisdicional específica e demais corolários de 

regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. Entre 

um ato e outro, 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 exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado 

pela autora às fls. 109 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Dispensável anuência da parte contrária.

 RECOLHA-SE o mandado de busca e apreensão e PROCEDA-SE a baixa 

do gravame via RENAJUD.

CUSTAS finais a cargo do autor.

 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.: 87385 Nr: 6888-96.2011.811.0040

 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: DEOCLIDES ALBINO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria e Comércio de Móveis 

Eletrodomésticos Ltda, ELECTROLUX DO BRASIL S/A, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 
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OAB:31997, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:126.504, 

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR

 Vistos.

SENTENÇA

Sem delongas, ante o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, conforme requerido às fls. 356/357, EXPEÇA-SE alvará judicial 

para transferência dos valores depositados às fls. 354 em favor do i. 

advogado de fls. 357.

CUSTAS remanescentes, se houver, pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57376 Nr: 1204-30.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 VISTOS.

Diante da informação do contador judicial às fls. 378, NOMEIO como 

Perito(a) Judicial o(a) Sr(a). Sr. GERSON FANAIA PEREIRA, com endereço 

residencial a Av. Brasília, n.º 316, apto 1502 – Ed. América do Norte, 

Bairro Jardim das Américas, CEP: 78.060.601, Cuiabá/MT, fone (65) 

3023-7223 e endereço comercial localizado a Rua Montevideo, n.º 320, 

Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78.060-589,e-mail: 

fanaiar@terra.com.br.

Intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação, para que cumpra 

o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466do CPC), bem 

como para fazer a proposta dos honorários periciais.

Com a proposta, intime-se o impugnante para pagamento do valor dos 

honorários periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez 

depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo 

liberado para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente 

será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final.

Fixo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório final, 

contados a partir da liberação da primeira metade do valor dos honorários 

periciais.

Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele 

se manifestem no prazo sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a 

exequente e, após, o executado (art. 477, §º, CPC).

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87357 Nr: 6860-31.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR FAVARETTO, IZELDE NESPOLO FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5871

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 11629 Nr: 790-47.2001.811.0040

 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: LIRIO NAZZARI (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SASSO, KIMIYO ITAMURA SASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETANIA PATRICIA DE 

SALLES - OAB:10265, DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - OAB:10777, 

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEM - OAB:11338 MT, JOÃO CLOVIS 

ANTONIACOMI - OAB:3407

 SENTENÇA

VISTOS.

Sem delongas, diante da certidão de fls. 489, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pelo exequente às fls. 486 e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

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

CUSTAS remanescentes, se houver, a cargo do exequente.

 EXPEÇA-SE o necessário para o levantamento da penhora registra às 

margens da Matrícula 3837 do CRI de Sorriso/MT.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118842 Nr: 9208-17.2014.811.0040

 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: MARIA DAVID CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 VISTOS.

Intime-se o exequente (fls. 223) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma 

prevista no artigo 524 do CPC.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125135 Nr: 2470-76.2015.811.0040

 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: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASINI PASINI CIA LTDA - ME, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

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

OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 
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cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110075 Nr: 2341-08.2014.811.0040

 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: DAIANE CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554/O, SANDRA SATOMI OKUNO 

DE AGUIAR - OAB:3499

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96792 Nr: 8770-59.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA GNOATO CAPPELLARI, CLAUDIOMIR 

CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83557 Nr: 2613-07.2011.811.0040

 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: JOÃO MIRO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 201-45.2007.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO 

JUNIOR - OAB:8 688-MT, OSMAR A MAGGIONI - OAB:13012 RS, 

VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B
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 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37970 Nr: 867-46.2007.811.0040

 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: AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, EDIR MANZANO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT8.688, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097/MT, 

VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:9361-B-MT

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130613 Nr: 5650-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 VISTOS.

Diante do cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores depositados às 

fls. 112 e 148, em conta bancária informada às fls. 152.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57852 Nr: 1509-14.2010.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSDL, VLTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR RICARDO PICCOLI 

FERREIRA - OAB:25876/SC, RODINEI LUIZ PICCOLI - OAB:18421/SC

 VISTOS.

EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores bloqueados às 

fls. 66 e 94, conforme requerido às fls. 98/99.

No mais, oficie-se o juízo deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida às fls. 76.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000542-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA E LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000542-39.2016.8.11.0040 

AUTOR: ELZA MARIA DA SILVA E LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos. SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT 

ajuizada por ELZA MARIA DA SILVA E LIMA em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 07/05/2015. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 1456259 e seguintes. Recebida a 

exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica na autora, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 3321078. Foram apresentadas contestação (Id 1567845) e 

impugnação à contestação (Id 5049084). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 
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ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto, passo a análise do mérito. Consta da inicial que o 

autor recebeu administrativamente a importância de R$ 5.062,50 (cinco mil 

sessenta e dois reais e cinquenta reais), correspondentes ao grau da 

lesão sofrida na face e no ombro esquerdo. O laudo de avaliação de Id 

3696786 constatou que a lesão sofrida pressupõe que a parte autora 

sofreu danos na face e no ombro esquerdo, sendo os danos anatômicos 

e/ou funcionais definitivos parciais em grau de 25% e 50% 

respectivamente, e estes correspondem a lesão e sua previsão na tabela, 

incidem sobre 100% e 25% respectivamente, portanto o valor a que teria 

direito a autora seria o correspondente ao já recebido na esfera 

administrativa. Portanto, comprovada a quitação dos valores 

correspondentes com as lesões sofridas, a improcedência da presente 

demanda é medida que se impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA 

DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 

COMPLEMENTAR - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA 

EFICIENTE PARA ATESTAR O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO 

DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial 

realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente 

e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. O montante 

indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a 

extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). 

Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando 

o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão 

atestada pela perícia médica. (TJMT, AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, 

e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CORDEIRO SOARES (REQUERIDO)

 

Processo: 1000174-93.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 22 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 17H40MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 06 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1001722-90.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: RENATA 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – Tendo em vista o depósito 

acostado aos autos, bem como a concordância da parte reclamante, dou 

por cumprida a obrigação a cargo da reclamada. II – Expeça-se alvará 

para levantamento da totalidade do valor depositado, observando-se os 

dados indicados no Id. 10363384. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (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 13 de JUNHO de 2018, às 10:50 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: 1000363-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA DA SILVA CARDOSO (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 13 de JUNHO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 13 de JUNHO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FOLY (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 13 de JUNHO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FOLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 13 de JUNHO de 2018, às 11:30 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: 1000373-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 13 de JUNHO de 2018, às 11:40 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: 1000374-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ROSA DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 13 de JUNHO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 13:30 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: 1000388-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 13:40 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: 1000389-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

ADILSON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (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 13 de JUNHO de 2018, às 13:50 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: 1000391-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

VILMAR CHITOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (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 
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o dia 13 de JUNHO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 14:50 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: 1005036-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEIXER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 13 de JUNHO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLEUDSON SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010711-63.2016.8.11.0040 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 Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o valor remanescente depositado (ID. 

12519510). Sorriso/MT, 06 de abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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 13 de JUNHO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 13 de JUNHO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA 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) 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).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-82.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIO ANGELO Parte Ré: REQUERIDO: V. R COM DE PECAS DE 

REFRIGERACAO LTDA - EPP Cumpra-se o imediatamente o impulso 
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anterior (Id 12071704).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001613-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

JAIME PRADELA Parte Ré: REQUERIDO: JOAO MARIA DOS SANTOS 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: 1001261-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA BRITES DASSOW (REQUERIDO)

OSVALDO ALVARES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: OSVALDO 

ALVARES SOARES, KAMILA BRITES DASSOW 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001246-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA KREIN LTDA - ME (EXECUTADO)

PARANA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

JULIANO MATHIAS Parte Ré: EXECUTADO: PARANA CONSTRUCOES 

LTDA - ME, CONSTRUTORA KREIN LTDA - ME I - Citem-se as partes 

devedoras para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da 

dívida, observando os endereços informados no Id. 12187336. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001309-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANE DOS SANTOS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001309-09.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ALANE DOS SANTOS BEZERRA I - Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 

II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da parte 

exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - 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 - 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA 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) 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).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006351-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

GEIDIVAN LIMA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Cumpra-se o 

imediatamente o impulso anterior (Id 11849058).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGILA VANESSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002120-03.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para manifestar-se sobre a 

diligência de ID. 12447806. Sorriso/MT, 06 de abril de 2018. Kelly Cimi

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001393-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FOLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: SERGIO FOLEGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001462-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEI MARTINS NASCIMENTO ENGELS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001462-42.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.583,38; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSICLEI MARTINS 

NASCIMENTO ENGELS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta na falha de prestação de serviço em 

relação de consumo de energia elétrica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, em 

decorrência da indisponibilidade de energia, bem de caráter essencial à 

vida humana, evidenciando-se assim o perigo de dano. Por outro lado, 

tem-se que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a 

parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias, a transferência de 

titularidade da UC 6/531896-9 para o nome do reclamante, bem como o 

restabelecimento no fornecimento de energia elétrica no imóvel em que 

instalada a unidade consumidora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo 

em vista a verossimilhança das alegações da parte reclamante, bem como 

a facilidade de a parte reclamada comprovar a inverdades do alegado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 4 de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERY APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001403-54.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDERY APARECIDO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

OI S.A I - Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que 

não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado. 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 
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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, 4 

de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LANZ CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MILENA LANZ CERUTTI Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Trata-se de reclamação proposta por MILENA LANZ CERUTTI, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., relata que foi surpreendida com seu nome 

inscrito no cadastro de inadimplentes, sendo alegado suposto débito com 

a reclamada, e aduz inexistência de negócio jurídico e desconhece tais 

débitos, sendo indevidas tais inscrições. Por tais fatos postula pela 

declaração de inexistência dos débitos e pelos danos morais 

experimentados. Audiência de conciliação (Id. 12337657) restou inexitosa. 

Compulsando os autos verificou-se que a reclamada compareceu à 

audiência de conciliação e constituiu Advogado, entretanto verificou-se 

ausência de contestação. 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. Inicialmente, embora a presença das partes 

demandadas na audiência de conciliação afaste a revelia, nos termos do 

art. 20 da Lei n.º 9.099/95, a ausência de contestação, contudo, tornam 

incontroversos os fatos alegados, por força da ausência de impugnação 

(arts. 341 c/c art. 374, III, do NCPC). A presunção, não obstante, deve 

prosperar neste feito, isso porque a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada, 

conforme o disposto no art. 14 do CDC. 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. 11240093), porquanto levou o 

registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da reclamante, sem 

que este 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. 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: 1001264-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. I – 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 
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51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 12206486), 

julgando assim extinto o processo. II – Isento de custas e honorários (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-52.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010865-52.2014.8.11.0040; 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: SEBASTIANA 

MARQUES DE OLIVEIRA 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: 1000015-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000015-19.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 8.301,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MULTA 

COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, BASE DE CÁLCULO, CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO", 

EXCLUSÃO - ICMS, FATO GERADOR/INCIDÊNCIA, JUROS/CORREÇÃO 

MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ICMS/ IMPOSTO SOBRE 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: COMERCIAL DE 

FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO I - Embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (comprovar sua condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte), 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, 5 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005505-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PUPO (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

PATRICIA PUPO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, (Id 12442738), julgando assim extinto o 

processo. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-48.2013.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

IDAYANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (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 SENTENÇA Processo: 

8010583-48.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 13.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IDAYANE MARTINS 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: 1000681-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO (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: 

1000681-20.2018.8.11.0040; 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: 

ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO 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: 8010083-45.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010083-45.2014.8.11.0040; 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: PATRICIA BERTIEL DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 4514448, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12360786, 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. 

12360786. 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, 5 de abril 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-21.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011171-21.2014.8.11.0040; 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: ARI SANTOS DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

972505, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

12434257, 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. 12434257. 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, 5 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010694-27.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO JORGE 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 11463362, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no id. 12403387, 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. 12403387. 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, 5 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 Processo: 

8010391-13.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALFREDO DENTE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

12271214, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

12367491, 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. 12367491. 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, 6 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RIBEIRO FERNANDES (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: 

1000686-42.2018.8.11.0040; 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: 

ELAINE RIBEIRO FERNANDES 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179030 Nr: 8558-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AILTON GOMES FREIRE, ADONYS 

KENNEDY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADONYS KENNEDY DE OLIVEIRA, 

brasileiro(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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

porintermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta comarca, 

vem com base no incluso Inquérito Policial oferecer denúncia em fae de 

José Ailton Gomes Freire e Adonys Kenedy de Oliveira, ambos qualifiados 

nos autos, pela pratica do seguite fato delituoso. Consta do procedimento 

investigatório que no dia 22/02/2017, por volta das 17 horas, na BR 163 

KM 733, nesta cidade, os acusados agindo com animus rem sibi habendi, 

em concurso de agentes, tentaram subtrair para si ou outrem, mediante 

grave ameaça exercida por meio de emprego de arma de fogo, 

conhecendo que a vítima estava em transporte devalores, coisa alheia 

móvel, consistente em 01 caminhão Scania 142HW em carregamento de 

37.000 KG de produto de soa pertencente a Fazenda Falcão. 
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Depreende-se dos autos que nascircunsancias de tempo e local acima 

especificados os acusados fizeram abordagem do reerido veículo. 

Conforme escarece o caderno investigativo, declaram que se tratavm de 

dois elementos aparentando possuírem idades entre 20 à 50 anos sendo 

que uma dos acusados o mais novo portava umaarma de fogo. Ato 

contínuo no desenrolar da ação a vítima saltou do automóvel deixando os 

acusado no interior deste, oportunidade em que solicitou ajuda aos 

Policiais que se encontravam próximos do Posto da Rodoviária Federal. 

Após tentativa da prática do delito, os Policiais voltaram no intuito de 

localizarem os indigitados, porémnão lograram êxito, pois estes haviam 

fugido para o interior da mata. Ante o exposto, denúncio José Ailton 

Gomes Freire e Adonnys Kennedy de Oliveira, como incurso nas penas do 

artigo 157, § 2º, incisos I, II e III, c.c. o artigo 14 do CP, requerendo que 

recebida e autuada esta sejam os mesmos citados para responderem 

acusaçao por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Processo nº.8558-62.2017.2017.811.0040.Código nº.179030 

.Inquérito PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.CITEM-SE e INTIMEM-SE os acusados, para no prazo de 10 (dez) 

dias, responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 

396-A do CPP, José Ailton por precatória, pois conforme antecedentes em 

anexo encontrasse preso em Nova Mutum/MT.Quanto ao réu Adonys, 

cite-se e intime-se por edital, prazo de 15(quinze) dias.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 20 de dezembro de 

2017.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 04 de abril de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187622 Nr: 2691-54.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO INDICIAOD, DR. KLEBER GIOVELLI, 

PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE A DEFESA PREVIA 

NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186848 Nr: 2217-83.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR MAKXIMOVITZ, ADELIER SOARES 

PINA, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:, ROBSON 

REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de revogação da prisão cautelar (fl. 137/139), 

ao MPE para manifestação.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 137/139 e 144/145 

sem qualquer matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para 

oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório dos réus 

para o dia 04 de maio de 2018, às 14h20m.

Intime-se e/ou requisite-se os acusados e seus ilustres Advogados.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 8ª e 145. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso, fls. 145.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 158070 Nr: 8095-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ALVARENGA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. José Francisco Azevedo 

Pontes, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 149545 Nr: 3902-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, 

SABRINA CUNHA SOUSA, KAIUMI ISTEFANI SILVA LIMA, LAURISANGELA 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16.948-MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de:

a) CONDENAR as rés Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Sabrina Cunha 

Sousa e Laurisangela Silva de Souza, devidamente qualificadas, pela 

prática das infrações penais de tráfico ilícito de entorpecentes e 

corrupção de menor, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 

11.343/2006 e art. 244-B do ECA;

b) ABSOLVER as rés Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Sabrina Cunha 

Sousa e Laurisangela Silva de Souza, devidamente qualificadas, da 

acusação da prática do delito de associação criminosa para o tráfico [art. 

35 da Lei n.º 11.343/2006], com lastro no art. 386, inciso VII do Código de 

Processo 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 serem infligidas as requeridas.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I Da ré Mariana Reis Moscatelli de Carvalho.

 I.I.I Do Delito de Tráfico de Drogas.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, 

que referem à existência de ações penais e guia de execução de pena 

provisório, devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores 

de maus antecedentes. A acusada responde a outras ações penais nesta 

comarca, também pelo crime de tráfico de drogas, Código Apolo n.º 

161326 e 163181, tendo sido condenada na última em 04/08/2017, a pena 

de 07 (sete) anos de reclusão. Diante deste panorama, vislumbra-se que o 

agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, a culpabilidade, ao 

comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

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.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas 
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favoráveis (com exceção da moduladora relativa aos antecedentes 

criminais), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo 

legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma 

que passo a fixar a PENA-BASE imputada a ré em 06 (seis) anos de 

reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não se vislumbra a 

ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ficando a pena 

provisória no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena — visto que, de acordo com os informes 

produzidos no processo, a ré ostenta maus antecedentes, o quê se 

configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício 

preconizado no comando normativo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 

11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) 

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 c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

I.I.II. Do delito de corrupção de menores.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, 

que referem à existência de ações penais e guia execução de pena 

provisória, devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores 

de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o feitio da norma de 

regência, exatamente porque a definição de antecedentes criminais 

concentra-se na ideia/noção de fatos criminais pretéritos que integram o 

histórico de vida do indivíduo, afigura-se viável majorar-se a pena-base, 

sob o fundamento da existência de maus antecedentes, levando-se por 

linha de estima que a acusada responde a outras ações penais nesta 

comarca, pelo crime de tráfico de drogas, Código Apolo n.º 161326 e 

163181, tendo sido condenada na última em 04/08/2017, a pena de 07 

(sete) anos de reclusão. Diante deste panorama, vislumbra-se que o 

agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa.

 Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, a culpabilidade, ao 

comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a 

requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

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.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora 

relativa aos antecedentes criminais), afigura-se perfeitamente justificável 

o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma 

operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada a ré 

em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não se vislumbra a 

ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ficando a pena 

provisória no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de 

causa de diminuição e aumento da pena.

I.II Da ré Sabrina Cunha Sousa.

 I.II.I Do delito de Tráfico de Drogas.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntado aos autos, não 

devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus 

antecedentes.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, a culpabilidade, ao 

comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a 

requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

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.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unanime que foram reputadas 

favoráveis, de forma que o fixar a PENA-BASE imputada à ré em 05 

(cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que a requerida era menor de 21 (vinte e um) 

anos na data dos fatos, o que se consolida como mecanismo tendente a 

promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso I do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. 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 05 (cinco) anos de 

reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De acordo com 

os informes produzidos no processo, depreende-se que a requerida é 

primária, não apresenta antecedentes criminais e também não existe 

qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique 

habitualmente à atividades criminosas.

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que 

descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se 

em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no 

crime de tráfico, espelha a ideia-princípio de reduzir/minimizar a punição do 

agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não 

profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE 

BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, 

“Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo”, São Paulo: RT, 2006, p. 

165], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos 

e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.º 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. 

Ayres Britto].

Para efeito de determinação do fator de incidência da causa de diminuição 

idealizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, deve firmar-se no 

patamar de 2/3. Não se observa a incidência de causa de aumento da 

pena.

 Portanto, diminuo a pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, 

na razão de 2/3, ficando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 

(oito) meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 100 (cem) 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 c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

 I.II.II. Do crime de corrupção de menores.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento juntado aos autos, não 

devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus 

antecedentes.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, a culpabilidade, ao 

comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a 

requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

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.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unanime que foram reputadas favoráveis, de forma que fixo a PENA-BASE 

imputada à ré em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que a requerida era menor de 21 (vinte e um) 

anos na data dos fatos, o que se consolida como mecanismo tendente a 

promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso I do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. Contudo, não obstante tenha posicionamento pessoal em rota 

de contraposição, cedo espaço ao torrencial entendimento jurisprudencial 
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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 ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

I.III. Da ré Laurisangela Silva de Souza.

I.III.I Do crime de Tráfico de Drogas.

 No tocante aos antecedentes criminais, considero que o registro indicado 

nos autos, que refere a existência de execução penal, não deve ser 

considerado em desfavor da acusada, como indicador de maus 

antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, 

obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável 

aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus 

antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que 

resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, a culpabilidade, ao 

comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

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.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unanime foram reputadas favoráveis, 

de forma que fixo a PENA-BASE imputada a ré em 05 (cinco) anos de 

reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, cumpre ter presente, por conveniente, que do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo não 

se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, 

considerando o conteúdo do extrato de antecedentes em anexo, é 

possível divisar que, em função da existência de um executivo de pena, 

também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser 

cominado o atributo de reincidente a ré [art. 61, inciso I do Código Penal]. 

Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância 

agravante, aumento a pena fixada na razão de 01 (um) ano, ficando a 

pena provisória no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena — visto que, de acordo com os informes 

produzidos no processo, a ré é reincidente, o quê se configura como 

obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no 

comando normativo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a requerida 

a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) 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 c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

I.III.II. Do delito de corrupção de menores.

No tocante aos antecedentes criminais, considero que o registro indicado 

nos autos, que refere a existência de execução penal, não deve ser 

considerado em desfavor da acusada, como indicador de maus 

antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘bis in idem’, 

obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável 

aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus 

antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que 

resulta do conteúdo da Súmula n.º 241 do STJ.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, a culpabilidade, ao 

comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a 

requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade da agente e a sua conduta social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada a ré em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, cumpre ter presente, por conveniente, que do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo não 

se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, 

considerando o conteúdo do extrato de antecedentes em anexo, é 

possível divisar que em função da existência de um executivo de pena, 

pela qual deve ser cominado o atributo de reincidente a ré [art. 61, inciso I 

do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da 

circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 06 (seis) 

meses, ficando a pena provisória no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de 

causa de diminuição e aumento da pena.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime 

de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

II.I. Da requerida Mariana Reis Moscatelli de Carvalho: pena privativa de 

liberdade equivalente a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 

decorrente das condenações pela prática do crime previsto no art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B do ECA; pena de multa estipulada 

em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato.

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 3.º do Código Penal, levando-se por linha de 

estima a ideia de que a atividade criminosa compreendeu a prática de duas 

infrações penais e considerando-se que a pena-base distanciou-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, do patamar mínimo, devido a consideração de 

uma operadora judicial desfavorável (antecedentes criminais), 

ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o 

regime FECHADO, inicial.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

II.II. Da requerida Sabrina Cunha Sousa: pena privativa de liberdade 

equivalente a fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

decorrente das condenações pela prática do crime previsto no art. 33, 

caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B do ECA; pena de multa estipulada 

em 100 (cem) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época do fato.

 Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que a ré é primária e não detêm antecedentes criminais 

e, por derradeiro, considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal 

deliberou por declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os 

condenados por crimes hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.072/1990 [cf.: STF, HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias 

Toffoli, j. 27/06/2012], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da 

sanção penal infligida, o regime ABERTO, inicial.

 Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do regime 

semiaberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira os seguintes 

precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª Turma, Rel.: Min. 

Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010.

D’outra banda, de suma importância realçar, por oportuno, que, submetida, 

recentemente, perante o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que 

envolvia a discussão a respeito da constitucionalidade da norma 

insculpida no art. 33, § 4.º e no art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 
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restou decidido e sedimentado pelo Pretório Excelso que a norma jurídica 

que veda, de modo abstrato, a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos revela a feição da 

inconstitucionalidade, sob o pretexto de afronta direta ao direito à 

individualização da pena [art. 5.º, LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, 

trago à colação a resenha estruturada do respeitável acórdão, da lavra do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita ‘ipsis literis’:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização 

da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva 

do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum 

não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao 

delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão 

de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 

promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010).

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficam a 

cargo do juízo das execuções penais.

II.III. Da requerida Laurisangela Silva de Souza: pena privativa de liberdade 

equivalente a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, decorrente 

das condenações pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 

n.º 11.343/06 e art. 244-B do ECA; pena de multa estipulada em 600 

(seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’ do 

Código Penal, corroborado ao fato da ré ser reincidente.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade das rés Apelarem em Regime de Liberdade.

Concedo as rés Sabrina e Laurisangela o direito de apelarem em liberdade, 

exceto se por outro motivo estiverem presos, devido à ausência de 

ressonância nas situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, 

de modo que não desponta como medida recomendada o recolhimento das 

requeridas à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Penal].

De outra banda, não concedo a ré Mariana o direito de apelar em 

liberdade, uma vez estar estampado nos autos à ineficiência das medidas 

cautelares diversas da prisão (fls.160/161), bem como o montante de 

pena e o regime estabelecido para cumprimento.

Consigno que a ré Mariana não se enquadra no rol das beneficiadas com 

o HC 143641, conforme deflui-se de seu interrogatório em Juízo, quem tem 

a guarda se sua filha Maria Luiza Reis Santos é a senhora Maria Elisa Reis 

Moscatelli, avó da menor.

 IV. Das Demais Providências.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente [artigos 32, §1º e 

72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO O PERDIMENTO dos bens apreendidos às fls. 37. Providencie 

a Sra. Gestora, o necessário para o encaminhamento dos bens a alguma 

instituição interessada, certificando nos autos a destinação.

Uma vez preclusa a presente sentença, com lastro no conteúdo normativo 

dos itens 7.20.19, 7.20.19.1 e 7.20.19.2 da CNGCGJ/TJMT, ORDENO que a 

escrivania empreenda diligências com o intuito de proceder à 

transferência do numerário para a Secretaria Nacional Antidrogas – 

SENAD.

Condeno as rés Mariana e Sabrina, proporcionalmente, no pagamento das 

custas judiciais, podendo ser concedido o benefício da assistência 

judiciária gratuita, em sede de execução penal [art. 804 do Código de 

Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001], 

isento a ré Laurisangela do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista terem sido assistido pela Defensoria Pública.

 Confirmada em segunda instância:

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) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

d) oficie-se nos autos n.º 509087 da Segunda Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT informando sobre a presente condenação da acusada 

Mariana, encaminhe-se também a respectiva guia de execução provisória.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150993 Nr: 4621-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT

 Processo: 4621-78.2016.811.0040 (Código 150993)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória autorizada pelo e. TJMT, redesigno a oralidade em comento 

para o dia 25/10/2018, às 17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136426 Nr: 8709-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Processo: 8709-96.2015.811.0040 (Código 136426)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória autorizada pelo e. TJMT, redesigno a oralidade em comento 

para o dia 31/10/2018, às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIZ DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Processo: 9402-80.2015.811.0040 (Código 137545)

VISTOS/KP.

Destarte, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória autorizada pelo e. TJMT, redesigno a oralidade em comento 

para o dia 31/10/2018, às 14:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170381 Nr: 3618-54.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 3618-54.2017.811.0040 (Código 170381)

VISTO/KP

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 14/08/2018, às 15:30 horas.

Intime a defesa para que manifeste quanto à certidão de fl. 94, indicando 

endereço atualizado do réu, esclarecendo que compete ao acusado 

manter seu endereço atualizado nos autos, pena de aplicação de revelia, 

ut art. 367 do CPP.

 Sem prejuízo do acima exposto, o oficial de justiça deverá realizar a 

intimação pessoal das testemunhas a serem inquiridas, ficando desde já 

proibido de realizar a diligência através de telefone, de acordo com o 

artigo 645 da CNGC/2017, sob pena de responsabilidade civil, criminal e 

administrativa, e ainda, somente após 2 (duas) tentativas de intimação 

frustradas no domicilio do citando, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134079 Nr: 7494-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FROMMING, JEFERSON LEITE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Certifico e dou fé que, nesta data, a vítima KARINE DEITOS compareceu, 

nesta secretaria, sendo intimada, pessoalmente, da redesignação da 

audiência que será realizada no dia 28/08/2018, com início às 16h.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

KARINE DEITOS

Vítima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134079 Nr: 7494-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FROMMING, JEFERSON LEITE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Certifico e dou fé que, nesta data, o denunciado FRANCISCO FROMMING 

compareceu, nesta secretaria, sendo intimado, pessoalmente, da 

redesignação da audiência que será realizada no dia 28/08/2018, com 

início às 16h.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

FRANCISCO FROMMING

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137575 Nr: 9426-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, 

Josiane Pereira de Souza - OAB:18602, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 Processo: 9426-11.2015.811.0040 (Código 137575)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que na data do dia 29/03/2018 será feriado, resta 

por prejudicada a oralidade anteriormente aprazada para esta data, desse 

modo redesigno a oralidade para o dia 18/09/2018, às 13:30min.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 234-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR PAULO JORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB:MT/17735

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa do 

requerido a fim de proceder a entrega dos autos no prazo de 48 (quarenta 

e oito)horas, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à Seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, além da possibilidade de expedir mandado de busca e 

apreensão, ou de exibição e entrega de autos, com a consequente 

caracterização do crime de sonegação de autos.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259167 Nr: 24146-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:54285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para o setor de DJE, para intimar os 

advogados da parte autora para querendo se manifeste, acerca do oficio 

de fls. 24, a seguir transcrito: ... "que o Pedido de Restituição 

protocolizado sob expediente nº 0142939-30.2017.8.11.0000 encontra-se 

aguardando CÓPIA DO CONTRATO SÓCIAL, NOME, CPF E DATA DE 

NASCIMENTO DOS SÓCIOS FAVORECIDO. Estes documentos se fazem 

necessário para que possamos dar continuidade com este Pedido de 

Restituição, FAVOR ENCAMINHAR ESTES DOCUMENTOS PARA O E-MAIL 

daniel.balduino@tjmt.jus.br mencionando o numero de protocolo de seu 

expediente no qual é 0142939-30.2017.8.11.0000.

 Informo ainda, que após 15 dias os autos serão arquivados.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156998 Nr: 5612-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em que pese a parte autora ter juntado nos autos 

às fls. 100/101, o comprovante de depósito de diligência solicitado, a 

mesma não requereu o que de direito, para o regular andamento do feito. 

Dessa forma, impulsiono os autos ao setor de "matéria para imprensa", a 

fim de intimar o advogado da parte autora, para requerer o que entender 

de direito, detalhadamente, para o devido prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249940 Nr: 16555-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146057 Nr: 5755-37.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UZIEL VALÉRIO MAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO, ESPOLIO DE ALTAIR 

FERREIRA PINTO, MARLI FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 
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cumprimento à legislação vigente e Art. 530, II da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228745 Nr: 17400-20.2016.811.0055

 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): LLP DA SILVA & CIA LTDA

 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:

 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 negativa do Oficial de Justiça de fls. 77, 

requerendo o que de direito, bem como , para complementar as diligências 

no valor de R$ 562,30 (Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta 

centavos), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143226 Nr: 2728-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMU EKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CASAGRANDE KESERLE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - 

OAB:11838

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e à r. decisão de fl. 150, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, 

valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de dez dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação do 

executado, bem como a data de vencimento da dívida.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193049 Nr: 9380-74.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSC, FSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANUIR GONÇALVES DA CRUZ, Rg: 

1293571-9, Filiação: Malvina de Souza Cruz e Waldir Gonçalves da Cruz, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte, acima qualificada, acerca da penhora de fl. 

68, no valor de R$ 126,59 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove 

centavos) e fl.72 , no valor de R$ 1.220,79 (um mil duzentos e vinte reais e 

setenta e nove centavos), consignando que tem o prazo de 15 (quinze) 

dias, para manifestação.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisando o presente feito, verifico que foram 

realizadas diversas diligências no sentido de localizar o endereço do 

executado (fls. 38 e 47), todavia, estas restaram infrutíferas, razão pela 

qual o mesmo foi devidamente citado por edital (fls. 51/54), com posterior 

apresentação de negativa geral (fls. 56/56-v).Considerando que até a 

presente data o executado não efetuou o pagamento do débito alimentar, 

entendo que os requerimentos formulados pela parte exequente no que 

diz respeito a busca de bens e valores (fls. 58/59), são passíveis de 

acolhimento.Assim, diante das considerações alhures mencionadas, 

aliadas ao contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.Destarte, diante da realidade processual, é viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias do devedor, mormente em face da ausência de qualquer indício 

direcionado à composição da dívida, razão pela qual merece prosperar o 

pleito de penhora on line.Outrossim, esse é o mesmo entendimento acerca 

da busca e restrição junto ao Sistema RENAJUD, a fim de que a parte 

devedora venha a adimplir o seu débito alimentar. Desse modo, deferidos 

os pedidos formulados, no que tange a penhora on line e a busca no 

Sistema RENAJUD, conforme se verifica nos detalhamentos de ordem 

judicial de bloqueio de valores e restrições de veículos, estas 

restaramparcialmente frutíferas, assim, proceda-se com a juntada aos 

autos das informações de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de 

valores e de restrições de veículos com as respostas negativas. No mais, 

tendo em vista que também foi pleiteado a penhora de valor depositado na 

Caixa Econômica Federal a título de FGTS/PIS, DEFIRO o respectivo pedido. 

Afinal, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:“(...) 1 – 

Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada 

do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos. É que, em casos 

tais, há mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana. A orientação jurisprudencial das Turmas de 

Direito Privado desta Corte é na verdade de se admitir o bloqueio da conta 

relativa ao FGTS para a garantia do pagamento da obrigação alimentar, 

segundo as peculiaridades do caso concreto (...)” (STJ, REsp nº 

1.034.295/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado TJRS, DJ: 

15.09.2009)Posto isso:I – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o bloqueio de eventual quantia 

depositada em nome da parte executada a título de FGTS/PIS, até o 

montante executado, e a sua transferência para a conta única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.a) Em seguida, intime-se a parte 

executada das penhoras realizadas nos autos, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para manifestação.b) Caso a parte executada não 

apresente irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, 

expeça-se alvará para o levantamento do valor em favor da parte 
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exequente.II - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros 

da SERASA e do SPC em virtude do débito alimentar do presente feito.III – 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.VI – 

Por fim, INTIME-SE a parte exequente, por intermédio da Defensoria 

Pública, para manifestar, no prazo legal, acerca do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio de valores.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139749 Nr: 10260-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDPDS, MVDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte executada aportou 

petitório, com a devida confirmação de pagamento da parte exequente, 

com relação ao procedimento de coação física (fls. 94/95), pugnando, 

assim, pela expedição de alvará de soltura em favor do executado e, 

recolhimento de mandados de prisão expedidos.

No que tange ao pagamento do débito referente ao procedimento de 

coação física (art. 528 do CPC), preceitua o art. 924, inciso II, e 925, 

ambos do CPC, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Desse modo, vejo que o débito alimentar do rito de coação física (art. 528 

do CPC) restou devidamente adimplido pelo executado, razão pela qual a 

soltura do mesmo é medida que se impõe.

 Serve a presente sentença como alvará de soltura do executado Ivo 

Ferreira Leite, inscrito no CPF nº. 865.813.841-00 e RG nº 1.254.333-0, 

devendo o mesmo ser posto em liberdade, desde que não se encontre 

preso por outro motivo.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos.

De outro norte, no que concerne ao rito da expropriação dou 

prosseguimento ao feito, para tanto, INTIME-SE a parte exequente, para 

indicar bens passíveis de constrição em nome do executado, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201241 Nr: 15698-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, ESDC, MASDSM, JIMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora Dr. Joacir Jolando Neves, para 

comparecer á audiencia designada para o dia 26/04/2018 às 14:00 horas, 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261777 Nr: 26172-35.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DKDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a ausência injustificada do(a) autor(a) na 

audiência de fl. 25, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, encaminho os autos para intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185505 Nr: 3167-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ZENEIDE MONTICELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação para 

pagamento do débito, nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133462 Nr: 3420-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RAMOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 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 as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários apresentada pelo perito no importe de R$ 6.160,00 (seis mil 

cento e sessenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252881 Nr: 19109-56.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO SIMÕES FRANCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 900,00 (novecentos reais), 
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referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça 

MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215494 Nr: 6419-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:, Rayane de Brito 

Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 Autos nº: 215494.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 69, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 119413 Nr: 9345-27.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT, LUCIANA DE SOUZA EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial 

de fls. 431/461, bem como, querendo, para providenciarem a 

apresentação de seus pareceres técnicos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215432 Nr: 6364-78.2016.811.0055

 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: ARIVALDO PIVA, SILVIA CRISTINA PINTO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO, GEIZANE 

BARBOSA QUEIROZ MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação para 

audiência, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro: Distrito de São Jorge, 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, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215432 Nr: 6364-78.2016.811.0055

 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: ARIVALDO PIVA, SILVIA CRISTINA PINTO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO, GEIZANE 

BARBOSA QUEIROZ MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte requerida, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder o preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT a fim de 

inquirição das testemunhas arroladas.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 17927-69.2016.811.0055

 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: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 Certifico que o advogado ANDERSON MELLO ROBERTO (OAB/MT 8095) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137637 Nr: 8004-92.2011.811.0055

 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: CK TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCA NTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265501 Nr: 28836-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA PINTO, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS NARDINE, DOUGLAS RICARDO 

BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 
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OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado ANDREIA CRISTINA MISSIO (OAB/MT 11034-B) 

levou os presentes autos com carga vista 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 18015-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE VERA DE SOUZA SAVOIARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158088 Nr: 6682-66.2013.811.0055

 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: CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184644 Nr: 2438-26.2015.811.0055

 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: SOMAIR DE LOURDES BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 175/179, 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.: 198277 Nr: 13394-04.2015.811.0055

 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: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 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:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167851 Nr: 8159-90.2014.811.0055

 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: MARLY TEREZINHA LOPES SANTANA

 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: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 188239 Nr: 5192-38.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142860 Nr: 2324-92.2012.811.0055

 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: MARIA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194436 Nr: 10475-42.2015.811.0055

 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: JEFERSON LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108900 Nr: 7561-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS MOGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111430 Nr: 1653-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO LUIZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155493 Nr: 4119-02.2013.811.0055

 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: VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139466 Nr: 9952-69.2011.811.0055

 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: JANDIRA ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000484-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YASSUHIRO TANAKA JUNIOR (IMPETRANTE)

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA (IMPETRANTE)

JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nilza Ramos Bastos (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Número do Processo: 

1000484-20.2018.8.11.0055, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[Inventário e Partilha]. IMPETRANTE: ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, 

JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA JUNIOR 

IMPETRADO: NILZA RAMOS BASTOS Vistos, Inicialmente, recebo o 

aditamento da inicial (Id 12383325), nos termos do inciso I do artigo 329 do 

Código de Processo Civil, com o fim de incluir nos pedidos a declaração de 

inconstitucionalidade do ato praticado pelo Tabeliano do 2º Oficio de 

Tangará da Serra/MT, visto que afronta os artigos 5º, XXII e XXX e 150, II, 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Além disso, os 

impetrantes pugnaram pela reanálise da tutela de urgência, ante os novos 

fundamentos da petição de aditamento. O exame do pedido liminar em 

mandado de segurança é feito em sede de cognição sumária, com 

aferição tão somente da plausibilidade do direito invocado na petição da 

ação mandamental e da possibilidade de ineficácia da medida de urgência 

acaso concedida apenas ao final do writ. Contudo, as leis tem em seu 

favor a presunção de constitucionalidade formal e material, não podendo 

ser elidida, em princípio, em juízo singelo e provisório de uma liminar em 

mandado de segurança (TRF-1. AG 112951. MG 1999.01.00.112951-3, 

Terceira Turma, Relator Olindo Menezes, julgado em 20/03/2001). Desse 

modo, reputo necessário a apreciação do pleito em sede de cognição 

exauriente, observados os princípios do devido processo legal e 

contraditório. Assim, considerando-se o teor do §1º artigo 6º corroborado 

pelo princípio da cooperação e considerando-se, sobretudo a urgência da 

medida, determino que se notifique a autoridade coatora, bem como o 

órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica Interessada, para que 

preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. 

Por conseguinte, cumpra-se as determinações do evento Id 11946472, 
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vindo-me posteriormente conclusos para julgamento. Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500032-72.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Proceda-se a digitalização da certidão de transito em julgado do 

Acórdão. Após, intimem-se as partes do retorno dos autos, não sendo 

apresentados requerimentos no prazo de 30 dias, proceda-se o 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Tangará da Serra, 5 de abril de 2018

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500043-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FROIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Vistos, Certifique-se a integral digitalização do acórdão e da certidão de 

transito em julgado, bem como de todos os atos processuais elaborados 

fisicamente em grau recursal. Atente-se o Cartório quanto a necessidade 

de digitalização dos atos na ordem lógica/cronológica em que foram 

praticados. Após, intimem-se as partes do retorno dos autos e então não 

sendo apresentados novos requerimentos, proceda-se o arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Tangará da Serra, 5 de abril de 2017 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000716-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JORGE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos, Em que pese não exista óbice legal a 

sucessivas emendas da inicial é certo que tal procedimento tornou a 

inviável a análise da inicial na forma fragmentada em que se encontra. 

Assim, oportunizo ao autor a apresentação da incial em peça única já 

integralizada por todas as emendas já apresentadas, no prazo legal. Após 

conclusos para o recebimento da inicial já integrada pelas sucessivas 

emendas Tangará da Serra, 5 de abril de 2017 Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256276 Nr: 21654-02.2017.811.0055

 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: SANDRO LUCIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MIRANDA, CLIFITON TETZLAFF DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252097 Nr: 18458-24.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGABINAZI & FERMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATIR ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT

 Autos nº: 252097

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, as partes acompanhadas de seus patronos

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, a parte embargada informou que a 

testemunha//informante Ivete M Zanin não se encontra em condições de 

depor tendo passado por exames cardíacos. Tendo o patrono da parte 

embargada pugnado pela redesignação do ato. Oportunizada a 

manifestação do embargante o mesmo não se opôs a redesigtnação, 

consignando contudo que reputa ante a natureza dos fatos a 

redesignação da integralidade do ato:

Vistos,

Em que pese a testemunha/informante não tenha apresentado atestado 

médico e sim simples requisição de exames é certo que tal documentação 

é apta a trazer dúvidas quanto a condição da testemunha, o que 

corroborado pela manifestação do embargante, reputo como suficiente 

para a redesignação do presente ato.

Assim, redesigno a presente para o dia 22 de maio de 2018, às 14:00 

horas-MT. Saem os presentes intimados, incluindo as testemunhas que se 

encontravam presentes.

Por fim, sai a testemunha Ivete M. Zanin orienta para que na hipótese de 

diagnóstico médico que impossibilites seu depoimento, que a mesma 

apresente oportunamente atestado médico adequado, sob pena de arcar 

com as despesas decorrentes da redesignação.

Aguarde-se a data da redesignação.NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante do Embargante

Advogado do Embargante

Embargado

Advogada da Requerida:

Testemunhas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118385 Nr: 8373-57.2009.811.0055

 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): ONERZINO FRANCISCO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ntime-se o exequente para que indique bens penhoráveis ou diligências 

no prazo de 60 dias para a localização e penhora de bens, sob pena do 

feito permanecer suspenso pelo prazo de 1 ano.
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Certificado o decurso do prazo de 1 ano, remetam-se os autos ao arquivo, 

sem suspensão do lapso prescricional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173959 Nr: 15756-13.2014.811.0055

 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: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CUNHA DE 

ALMEIDA - OAB:144.640/RJ, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662, 

PEDRO MADUREIRA DE PINHO - OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Intimação do advogado Valdriangelo Samuel Fonseca para devolver os 

autos acima qualificados, tendo em vista a carga desde o dia 15/03/2018, 

no prazo de 24 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 50-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:OAB/MT 4667, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, acerca do auto 

de avaliação de folhas 148/173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186100 Nr: 3635-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ROMÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas (02) diligências para cumprimento do mandado de 

execução ( citação e penhora), no bairro Cidade Alta, 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173959 Nr: 15756-13.2014.811.0055

 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: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CUNHA DE 

ALMEIDA - OAB:144.640/RJ, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662, 

PEDRO MADUREIRA DE PINHO - OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Intimação do advogado Valdriangelo Samuel Fonseca para devolver os 

autos acima qualificados, tendo em vista a carga desde o dia 15/03/2018, 

com urgencia, sendo que tem audiencia designada nos autos para o dia 

10/04/2018, as 14:00 horas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157896 Nr: 6494-73.2013.811.0055

 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: SGCM, MVCM, EDILSON RENATO CAFACIO, LUZINETE 

BARBOSA LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ANTUNES DE FRANÇA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelos autores 

para o fim de condenar a empresa requerida A. Antunes de França 

Transportes –Me ao pagamento do valor equivalente a 2/3 do salário 

mínimo, até que Sindy Gabrielly Caffácio Martins e Maria Vitória Cafacio 

Martins completem 25 anos.Deixo de determinar a constituição de capital, 

determinando, contudo, que o requerido forneça garantia imobiliária 

idônea, o que reputo suficiente para a garantia do cumprimento da 

obrigação ora fixada.Condeno o requerido ainda à indenização por danos 

morais no valor R$ 250.000,00, a título de indenização por danos morais, 

com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença. Reconhecendo, contudo o direito de compensação 

de tais valores com o montante recebido pelos autores em razão de 

seguro voluntário e obrigatório (DPVAT), já recebido pelos autores.A título 

de sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes equivalentes a 

10% do valor da condenação.Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e aguarde-se por 60 

dias pedido de cumprimento da sentença. Nada sendo requerido, 

procedam-se as providências quanto a cobrança de custas e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 160-72.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - OAB:15327, Paulo Fernando 

Schneider - OAB:4591/MT, Ricardo Benedito Duniz Carvalho - 

OAB:10.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO ARALDI - 

OAB:50.831, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

que efetue o pagamento da dívida, custas e despesas processuais, além 

dos honorários advocatícios outrora arbitrados (fl. 94), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de prosseguimento dos atos executórios para a 

satisfação do crédito.

Decorrido o prazo, com o pagamento integral do débito, expeça-se alvará 

de levantamento em favor do exequente.

Contudo, em caso de descumprimento, intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, com a indicação de bens 

penhoráveis ou diligências para a satisfação do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 

828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências, TUDO DE CONFORMIDADE COM A ATUALIZAÇÃO DA 

DIVIDA NO IMPORTE DE R$ 236.784,28., NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178253 Nr: 20378-38.2014.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: IRINEU KRAMPE, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, PERCEVAL FRITSCH, DAVI FRANCISCO 

BERNARTT, SÉRGIO EVARISTO VARNIER, CELSON TEBALDI, OSMAR 

FREITAS DE MEDEIROS, SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS, ALZIRA NANMI 

YANO, PAULO ANTONIO HUBER, TERESA SEIKE, ARI SEIBEL, ANA 

PAULA MAGRO, ROBERTO CELESTE MAURO, EDIR HENRIQUETA DOSSA 

ZAMBONI, GRAZIELA MAGRO, SERGIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 se a qualificação dos credores cujos créditos foram 

penhorados/arrestados nestes autos, intimando-se a Instituição Financeira 

para que na hipótese de adesão de tais credores ao acordo já 

mencionado, promova o depósito dos valores decorrentes do cumprimento 

do acordo junto aos autos de onde decorreram as ordens de 

penhora/arresto de crédito, comunicando-se a este Juízo e ao Juízo de 

origem dos mencionados créditos.Por fim, informada pelas partes a 

inexistência de adesão e certificada a inexistência de recurso, ao qual 

seja atribuído efeito suspensivo, contra a presente decisão, que reputou 

preclusa a impugnação ao índice de correção monetária adotado no 

cálculo já homologado; bem como, certificada a inexistência de recurso, 

também com efeito suspensivo, em relação ao acórdão de fls. 577/581, 

certifique-se o decurso do prazo para o pagamento voluntário 

oportunizado a fls. 539 e então oportunize-se a manifestação dos 

exequentes remanescentes.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 5 

de abril de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194878 Nr: 10766-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:OAB/SP 197.105, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:OAB/SP 

203.990

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153060 Nr: 1732-14.2013.811.0055

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

 PARTE AUTORA: GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELVA BIFF DIAVAN, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Intimação da advogada senhora MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, para 

devolver os autos, acima identificado, tendo em vista que a devolução do 

processo pelo advogado devera ocorrer até o encerramento do 

expediente e os autos encontra se em carga desde o dia 27/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273477 Nr: 3818-79.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIR TRINDADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO , BEM COMO INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA PARA FINS DE PROCEDER A 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196549 Nr: 12095-89.2015.811.0055

 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): MARCOS LAURINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578/A-MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para efetuar o deposito da condução do 

oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação do executado 

da penhora Bacenjud, no endereço Fazenda Salto das Nuvens Tangará da 

Serra-MT, 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.: 222777 Nr: 12267-94.2016.811.0055

 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: CLECI CECILIA ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 
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- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.,

Consoante determinação de fl. 115, proceda-se o levantamento de alvará 

em favor da parte autora quanto aos valores vinculados aos presentes 

autos.

Outrossim, ante a petição retro, oficie-se ao Juízo dos autos nº 

30687-78.2005.811.0041, encaminhando-se cópia da petição e 

comprovante de depósito de fls. 127/128.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245803 Nr: 13380-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Proc.13380-49.2017.811.004 - Cód.245803

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por MATEUS HENRUQUE 

BARBOSA LOBO, entendem que não restam configuradas, neste 

momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do 

Código de Processo Penal, em sua nova redação decorrente das 

alterações trazidas pela Lei nº. 11.719/2008.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida 

pelo Ministério Público. Por conseguinte, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia de 20 de junho de 2018p, às 16:30 horas.

Intimem-se.

Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217402 Nr: 7886-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Proc.7886 -43.2016.811.004 - Cód.217402

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por WELLINGTON ALVES 

DA SILVA, entendo que não restam configuradas, neste momento, as 

hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal, em sua nova redação decorrente das alterações trazidas 

pela Lei nº. 11.719/2008.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida 

pelo Ministério Público. Por conseguinte, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia de 07 de junho de 2018, às 17:00 horas.

Intimem-se.

Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265678 Nr: 28936-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação quanto ao calculo 

de pena expedido nos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 254911 Nr: 20573-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Processo Crime nº. 20573-18.2017.811.0055 – Cód. 254911

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Redesigno audiência de instrução e julgamento anteriormente agendada 

para a data de 23 de abril de 2018, às 13h30min.

Procedam-se as intimações necessárias.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 165464 Nr: 4138-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DAVILA DA SILVA, JANDERSON 

RAMOS CORONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 4138-71.2014.811.0055.

 Código Apolo nº: 165464.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Büttner 

Castor, ofereceu denúncia em 29 de julho de 2014 contra Janderson 

Ramos Coronel e Ana Paula Dávila da Silva, qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do delito capitulado no artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que na noite de16 de janeiro de 2014, 

por volta das 22:00 horas, no bairro Vila Esmeralda, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, Janderson Ramos Coronel transportou 

e forneceu uma arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 38, com 

numeração de sério suprimida, e dois cartuchos, calibre 38.

Consta, ainda, que na noite de 16 de janeiro de 2014, por volta das 22:00 

horas, no bairro Vila Esmeralda, nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, Ana Paula Dávila da Silva, possuiu arma de fogo, tipo revólver, 

marca Taurus, calibre 38, com numeração de série suprimida, e dois 

cartuchos, de calibre 38.

Consta da denúncia que Ana Paula guardava, em sua residência, a pedido 

de Janderson, uma arma de fogo com número de série suprimido a pedido 

deste e por ele levada.

A ré Ana Paula Dávila da Silva foi presa em flagrante delito em 17 de 

janeiro de 2014, cuja prisão foi convertida em liberdade provisória no dia 

19 de janeiro de 2014, conforme decisão de fls. 42/43 e certidão de fls. 

46.
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 A peça inicial acusatória foi recebida em 20 de agosto de 2014, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 55.

Os acusados Ana Paula Dávila da Silva e Janderson Ramos Coronel, por 

meio da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação às fls. 58.

A acusada Ana Paula Dávila da Silva, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 48/49.

Às fls. 56, decretou-se a revelia do acusado Janderson Ramos Coronel 

que, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e 

julgamento.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 60, com a oitiva da testemunha IPJC Leonardo Leite Fialho, além do 

interrogatório da acusada Ana Paula Dávila da Silva, conforme mídia de fls. 

63.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 64/65, pugnando 

pela condenação dos réus pela prática do crime descrito na denúncia.

A Defensoria Pública apresentou as derradeiras alegações às fls. 68/71, 

pugnando pela absolvição do acusado Janderson Ramos Coronel, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa da acusada Ana Paula Dávila da Silva apresentou as 

derradeiras alegações às fls. 77/79, pugnando pela improcedência da 

denúncia, absolvendo a acusada.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 07 e seguintes), boletim 

de ocorrência (fls. 16/17), termo de exibição e apreensão (fls. 18), laudo 

de balística forense (fls. 19/23), e pelos depoimentos colhidos nas fases 

inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Os policiais da ocorrência, quando inquiridos na DEPOL, relataram que:

“(...) recebeu denúncia anônima que culminaram em realização de 

diligências na casa da suspeita ANA PAULA DAVILA DA SILVA; QUE 

Após buscas minuciosas foi localizada uma arma de fogo, descrita no 

Boletim de Ocorrência n. 2014.16116; QUE a arma está com numeração 

raspada; QUE a mesma estava municiada com duas munições intactas e 

deflagradas”. (Leonardo Leite Fialho, fls. 08)

“(...) recebeu denúncia anônima que culminaram em realização de 

diligências na casa da suspeita ANA PAULA DAVILA DA SILVA; QUE 

Após buscas minuciosas foi localizada uma arma de fogo, descrita no 

Boletim de Ocorrência n. 2014.16116; QUE a arma está com numeração 

raspada; QUE a mesma estava municiada com duas munições intactas e 

deflagradas”. (Lucinéia Vicente, fls. 09)

A acusada Ana Paula Dávila da Silva, quando inquirida na DEPOL, 

confessou a autoria do crime, imputando também a coautoria ao corréu 

Janderson e aduziu que:

“(...) seu amigo JANDERSON, que também reside no mesmo bairro da 

interroganda, pediu que a mesma guardasse o objeto em sua residência; 

QUE assim o fez; QUE JANDERSON disse que buscaria a arma hoje pela 

manhã, porém não compareceu”. (fls. 10/11)

Na DEPOL, o acusado Janderson Ramos Coronel negou a prática delitiva 

(fls. 49/50).

Inquirido judicialmente, o policial da ocorrência Leonardo Leite Fialho 

ratificou, integralmente, o depoimento prestado na DEPOL, aduzindo que a 

arma e as munições foram encontradas na casa da ré Ana Paula (mídia de 

fls. 63).

Em Juízo, a acusada Ana Paula Dávila da Silva negou a prática delitiva, 

informando que não sabia que o acusado Janderson Ramos Coronel 

deixou uma arma de fogo municiada na sua casa (mídia de fls. 63).

No ponto, as declarações dos policiais foram firmes e harmônicas, de 

sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

encontram-se em harmonia com as demais provas produzidas. Afinal, a 

arma de fogo, conforme já acenado, fora encontrada dentro da casa da 

acusada Ana Paula Dávila da Silva.

Em arremate, o laudo de balística forense confirma que a arma de fogo 

estava com a numeração adulterada, bem como, a arma e as munições 

apresentaram-se eficientes para realização de disparos com produção de 

tiros.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que a acusada Ana Paula Dávila da Silva cometeu o crime descrito no 

artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Por outro lado, a absolvição do acusado Janderson Ramos Coronel da 

prática delitiva descrita na peça acusatória é medida que se impõe.

O acusado, ao ser ouvido na DEPOL, negou a prática do delito (fls. 49/50).

 Os policiais militares da ocorrência nada relataram acerca da participação 

do acusado na prática delitiva.

 Por sua vez, a acusada Ana Paula nada provou acerca da ação delituosa 

praticada pelo acusado Janderson, ou seja, de que ele foi o responsável 

por transportar a arma de fogo até a sua casa.

No caso em questão, não existe lastro probatório suficiente para 

comprovar a autoria do delito, visto que o acusado Janderson Ramos 

Coronel negou a prática do crime, e os depoimentos prestados pelas 

testemunhas são imprecisos e não auferem, com a necessária certeza, 

que a arma encontrada no interior da casa da acusada Ana Paula Dávila 

da Silva pertencia, de fato, ao acusado.

Importante dizer, que a adoção do modelo de Estado Constitucional 

Democrático, pela Constituição Federal, impõe, no âmbito do processo 

penal, que qualquer condenação criminal, para que racionalmente 

legitimada, decorra de um juízo cognoscitivo de certeza. No ponto, a 

verificação ou refutação das hipóteses acusatórias e a necessidade de 

prova empírica vinculam a atividade jurisdicional.

 Em outras palavras, em virtude do princípio da não culpabilidade, cabe à 

acusação comprovar, empiricamente, a culpa do réu, para que se revista 

de legitimidade o édito condenatório.

Assim, na ausência de prova robusta a dar suporte ao decreto 

condenatório, impositiva a sua absolvição, com fundamento no princípio 

favor rei, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, até mesmo porque o 

Direito Penal não se compadece com meras ilações ou conjecturas para a 

imposição de pena.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO 

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO 

COMPROVADA – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DA ARMA 

APREENDIDA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO. 1. Sendo 

frágil o conjunto probatório quanto à propriedade da arma encontrada, 

ante as circunstâncias fáticas apresentadas, a absolvição é medida que 

se impõe diante da aplicação do princípio in dubio pro reo. 2.Recurso 

provido. (TJ-MT, Ap 96600/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 

21/11/2017)

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR 

como por condenada tenho a acusada Ana Paula Dávila da Silva, já 

qualificados nos autos, nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso 

IV, da Lei nº 10.826/2003.

Pelas razões já expostas alhures, em razão de não existir prova suficiente 

para a condenação, com base no princípio in dubio pro reo, materializado 

nos incisos II e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO 

Janderson Ramos Coronel, devidamente qualificado nos autos, da prática 

do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 DA RÉ ANA PAULA DÁVILA DA SILVA

QUANTO AO DELITO DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

EQUIPARADA A USO RESTRITO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, 

da Lei nº 10.826/03 é de reclusão, de três (03) anos a seis (06) anos, e 

multa.

A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes de fls. 67.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual a ré responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 
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influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) anos de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, não constato a existência de 

nenhuma circunstância agravante. Verifico, todavia, dos documentos de 

fls. 15 que a ré faz jus à atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo 

de baixar a pena aquém do mínimo legal, em virtude do que dispõe a 

Súmula 231 do STJ, razão porque MANTENHO a pena em três (03) anos 

de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em três (03) anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-A AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (16/01/2014), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que a ré não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta a ré por 

duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de um (01) salário mínimo e prestação de serviços à 

comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal.

 A ré poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 ENCAMINHEM-SE a arma e as munições apreendidas para o Exército 

Brasileiro.

 Custas pela acusada.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

Tangará da Serra, 26 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.: 167417 Nr: 7554-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, ROBERTO 

RUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandr Mazzer Cardozo - 

OAB:9749B, EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - OAB:7204-B/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325, WALLYTON MATIAS 

MONTEIRO - OAB:17.204

 Autos nº: 7554-47.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 167417.

 Vistos etc.

1) Considerando que através do pleito da Defensoria Pública, o réu Júlio 

Cesar Davoli Ladeia foi intimado (fls. 672), para comprovar sua 

hipossuficiência nos autos, uma vez que o Advogado constituído nos 

autos renunciou aos poderes outorgados, e conforme documentos 

juntados (fls. 673/688), restou evidente que o acusado possui renda 

mensal superior ao que condiz a Resolução nº 90/2017.

 Considerando que, desse modo, às fls. 673, o réu Júlio Cesar Davoli 

Ladeia, requereu que fosse nomeado Advogado dativo, uma vez que este 

possui despesas altas, não tendo condições de constituir novo advogado, 

bem como, por não atender aos requisitos para ser patrocinado pela 

Defensoria Pública Estadual, NOMEIO, momentaneamente, a advogada, 

Dra. Edilene Maria Torquato Villar, OAB/MT nº 7204-B, representante do 

UNIJURIS (Núcleo de Prática Forense Supersionado) da UNIC 

(Universidade de Cuiabá, campus de Tangará da Serra), para que, no 

prazo legal, apresente as derradeiras alegações em favor do réu Júlio 

Cesar Davoli Ladeia.

2) Após a apresentação dos memoriais escritos, CONCLUSOS para 

prolação de sentença.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 03 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.: 163965 Nr: 1476-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES, MARCIO JOSE FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Autos nº: 1476-37.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 163965.

Vistos etc.

CONSIDERANDO que o depósito de armas e munições deste Fórum não 

possui segurança especializada, podendo ser, inclusive, diante de sua 

vulnerabilidade, violado por grupos criminosos;

CONSIDERANDO o que preceitua o artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03, in 

verbis: “As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 

pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à 

persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento desta Lei (...)”

CONSIDERANDO o que reza o artigo 1º da Resolução nº 134, de 21 de 

junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a 

destinação das armas e munições apreendidas nos autos submetidos ao 

Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 05/2017-CGJ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, de 22 de 

janeiro de 2018;

DETERMINO:

1) Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a denúncia 

apresentada pelo Ministério Público foi devidamente recebida pelo 

Magistrado antecessor, Dr. João Francisco Campos de Almeida, no dia 08 

de julho de 2014, conforme decisão acostada às fls. 142, todavia, em 

razão de os réus não terem sido encontrados para serem pessoalmente 

citados, procederam-se às citações pela via editalícia, tendo o prazo 

decorrido in albis, conforme certidões de fls. 165 e 174, INTIME-SE o 

Ministério Público, bem como, NOMEIO, momentaneamente, a Defensoria 

Pública em favor dos réus, devendo ser devidamente INTIMADA, para, no 

prazo de vinte e quatro (24) horas cada, se manifestarem, 

justificadamente, sob pena de indeferimento, se entendem ser 

imprescindível que a arma de fogo e munições apreendidas às fls. 131, 

permaneçam depositadas judicialmente.

2) No mesmo prazo supracitado, considerando o teor das certidões de fls. 

165 e 174, MANIFESTE-SE o Parquet, ou, reitere a manifestação já 

apresentada às fls. 160 dos autos, conforme seja seu entendimento.

 3) Após decorrido o prazo de que trata os itens anteriores, 
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CERTIFIQUE-SE o necessário e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VALESCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 09h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. P. -. M. (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 01/08/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIERLISON APARECIDO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (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 10h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA SOARES DA SILVA (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 09h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (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 09h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA SEVERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (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 08h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FONSECA DA SILVA (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 29/06/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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 29/06/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO DE SOUZA 39338983900 (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 29/06/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(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 29/06/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 29/06/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (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 29/06/2018, às 10h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO VICENZOTTO BASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (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 20/07/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA YABAR BAMBAREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (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 20/07/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GARCIA GARCIA (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 20/07/2018, 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: 1000121-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAYNE ALVES DO NASCIMENTO (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 20/07/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, bem como 

para fornecer o endereço da parte promovida, face a devolução do AR 

pelo motivo: "NÃO EXISTE O NUMERO", sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA SABINO (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)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 20/07/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA BECKER LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 20/07/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA & RIGOL LTDA - ME (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 20/07/2018, às 10h30min, horário de Mato Grosso, bem como 

fornecer o endereço da parte promovida, face a devolução do AR pelo 

motivo: "NÃO EXISTE O NUMERO", sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-70.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NEVES DA ROCHA TEIXEIRA (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 29/06/2018, 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: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 29/06/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA LOCATELLI TALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 29/06/2018, 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: 8010282-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GALVAO PIRES DURAN SOTO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES E FERNANDES S/S LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010282-51.2016.8.11.0055 Reclamante: DANIELA GALVAO 

PIRES DURAN SOTO MARTINELLI Reclamado: RODRIGUES E FERNANDES 

S/S LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Trata-se, na espécie, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO em que visa à autora 

indenização por danos morais por falha na divulgação de regras referente 

a uma promoção lançada pelo promovido em redes sociais. Pois bem. 

Afirma a autora que na data de 08/12/2015 participou de uma promoção na 

rede social Facebook, para então, concorrer a uma sessão de Criolipólise. 

Aduz que as regras da “promoção”, não previam prazo de validade, hora 

marcada, ou qualquer outro motivo, que caso, a vencedora viesse a 

desistir, não querer ou fazer a sessão, ou não tomasse conhecimento do 

sorteio, este, seria invalidado. Afirma ainda que ficou alguns dias sem 

acessar as redes sociais e que, quando tomou conhecimento de que 

havia sido sorteada de que tentou várias vezes via telefone falar com a 

proprietária da clinica Espaço Reviva sra Tatiane Brasil, porém, a mesma 

não retornava as ligações. Ademais que se sentindo “usada”, postou na 

rede social um desabafo e que, lamentavelmente, a atitude da proprietária 

da ré, sem justa causa, tratou com hostilidade a promovente e ainda pediu 

que a autora “decurtisse sua página”, ou seja, mostrou um total 

despreparo para o mercado consumerista. Por tais motivos requer 

indenização por danos morais no montante de 10 salários mínimos. O 

promovido apresentou CONTESTAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO aos fatos alegados pela autora alegando preliminarmente 

inépcia da inicial o que desde já afasto, pois não verifico a ocorrência da 

inépcia aludida posto que os fatos se coadunam com os pedidos postos 

na exordial. No mérito afirma que no dia 08 de dezembro de 2015, no 

intuito de dar publicidade ao serviços, presentear e alegrar suas clientes, 

a Reclamada, decidiu por sortear uma sessão de Criolipólise em uma 

região do corpo como campanha Natalina e que a promovente foi a 

contemplada. Aduz que quando da divulgação constava a informação de 

que o sorteio seria realizado no dia 17 de dezembro de 2015 e que a 

promovente apenas veio contatar a promovida na data de 03 de fevereiro 

de 2016, sendo-lhe na mesma oportunidade informado que o prazo da 

promoção já havia se esgotado. Aduz que decepcionada por sua falta de 

atenção às regras da promoção, a Reclamante decidiu então na mesma 

rede social publicar comentários expondo a Reclamada como se esta 

fosse irresponsável e não cumprisse com seus compromissos, além de 

acusa-la de tê-la ignorado, abalando a moral da Reclamante perante a 

mencionada rede social. Requer a improcedência da ação e como pedido 

contraposto indenização por danos morais pelos comentários tecidos pela 

reclamante nas redes sociais. Passo a análise do mérito. Entendo que 

razão não assiste a nenhuma das partes. Com efeito, da análise da prova 

trazida ao caderno processual, entendo que não faz jus a requerente ao 

pedido de indenização por danos morais em razão de alegada perda da 

promoção por ausência de informação veiculada pela ré quando de sorteio 

promovido na rede social Facebook. Afinal, tenho que a situação narrada 

pela requerente, apesar da aparente falha no dever de informação quanto 

ao prazo para obtenção do benefício à pessoa que seria sorteada, tal 

situação mostra-se insuficiente a causar abalos extrapatrimoniais, haja 

vista que inexiste dano à postulante, considerando que a parte não arcou 

qualquer montante para habilitação na promoção, sendo a ela gerada mera 

expectativa de ganho por ter concorrido ao sorteio anunciado. E mais. 

Entendo que tal circunstância é insuficiente a causar prejuízos de ordem 

moral à parte, porquanto a referida omissão não traz em seu bojo qualquer 

ato lesivo apto em acarretar ofensa à dignidade, honra ou imagem da 

requerente; somado a isso, há informação nos autos que quase 2 meses 

depois do aludido sorteio é que a promovente procurou a promovida, 

demonstrando assim que não havia um grande interesse da parte autora 

por tal “prêmio”. Destarte, a improcedência do pedido indenizatório é de 

rigor. Por outro lado, o pedido contraposto também deve ser julgado 

improcedente, porque a reclamada também deu causa à reclamação, 

tendo em vista o descumprimento do dever de informação previsto no 

CDC, pela ausência de clareza nas regras da promoção. Nesta feita, não 

passando os comentários publicados pela autora de meros desabafos 

sem cunho ofensivo a ponto de ferir a honra objetiva da empresa 

promovida, sua credibilidade e nome perante a sociedade, não há se falar 

em danos morais. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos, tanto o autoral quanto o contraposto e o 

faço com julgamento de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do 
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Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011900-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO EUCLIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011900-65.2015.8.11.0055 A autora opôs embargos de 

declaração com (cf. ID n. 12145815) alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Outrossim, o acordo foi homologado nos 

termos entabulados, como se extrai do ID n. 11974298. Ademais, é preciso 

sublinhar que eventual irregularidade no cumprimento do acordo 

homologado – por exemplo, a deficiência do valor depositado – deverá ser 

arguida em cumprimento de sentença. Deste modo, inexistente vício na 

sentença, é necessário reconhecer que os embargos de declaração não 

são via própria para a rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a 

posição do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] 

3 – É firme a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que 

o recurso de embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, também 

admitido para se corrigir eventuais erros materiais constantes do 

pronunciamento jurisdicional. Assim, a intenção de atribuir caráter 

infringente ao embargo de declaração, pretendendo-se a modificação do 

provimento anterior, com a rediscussão da questão, não é efeito próprio 

do recurso integrativo (EDcl no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). 

[...] .(ED 161718/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado 

no DJE 16/03/2017) Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos 

de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, opino por conhecer, porém JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Bem como, opino por permanecer a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 16 de março de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 

março de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001021-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001021-50.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, a 

promovente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença, alegando 

omissão em relação na parte dispositiva da sentença quanto a 

condenação solidária dos reclamados Município de Tangará da Serra e 

Estado de Mato Grosso. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste razão à embargante, isso porque o projeto de 

sentença foi omisso na parte dispositiva quanto a condenação solidária 

dos entes reclamados, apesar de fundamentado a solidariedade entre as 

partes. ANTE O EXPOSTO, opino por acolher os termos dos embargos de 

declaração opostos pela embargante, considerando a omissão existente 

na r. sentença. Desse modo, retifico a sentença alhures exarada, que 

passará a ter a seguinte redação na parte dispositiva: Ante o exposto, 

com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, para: Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. E indefiro o pedido 

de dano estético. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. No mais, ficam mantidas as demais determinações 

contidas na r. sentença. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 

março de 2018. . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011442-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)
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TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Processo n. 8011442-48.2015.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Em síntese, trata-se 

de ação de cobrança ajuizada por Rogério Neves Rodrigues em face do 

Estado do Mato Grosso, objetivando o pagamento da quantia de R$ 

15.623,37 (quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete 

centavos) a título de indenização por desvio de função durante os 

períodos mencionados na inicial, quando respondeu pelo cargo de gestor 

judiciário substitututo por 7 (sete) dias no mês de julho de 2014, 14 

(quatorze) dias de outubro a novembro de 2014 e 15 (quinze) dias de 

fevereiro a março de 2015. O Estado de Mato Grosso apresentou defesa 

afirmando que a Lei estadual nº 8.814/2008, que institui o Sistema de 

Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, 

estabelece, em seu art. 60, “caput” e §1º, permite que os auxiliares 

judiciários exerçam a Função de Confiança de Gestor Judiciário Substituto 

de forma temporária e transitória, como ocorreu no presente caso. Afirma 

ademais que a função de confiança de Gestor Judiciário é reservada aos 

servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário. Já o exercício da 

função de confiança de Gestor Judiciário Substituto é assegurado aos 

servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário e, na ausência 

destes, aos auxiliares judiciários, conforme art. 60, §1º da Lei estadual nº 

8.814/2008 e que o pretendido pedido de obtenção de diferença 

remuneratória vai de encontro ao disposto no art. 39 da Constituição da 

República, bem como ao que está previsto na súmula 339 do Supremo 

Tribunal Federal, requerendo por fim a improcedência da ação. Esta é a 

síntese dos fatos. Entendo pela improcedência da ação. Pois bem. O autor 

pleiteia o pagamento de quantias a título de indenização por desvio de 

função durante os períodos mencionados na inicial, quando respondeu 

pelo cargo de gestor judiciário substituto por 7 (sete) dias no mês de julho 

de 2014, 14 (quatorze) dias de outubro a novembro de 2014 e 15 (quinze) 

dias de fevereiro a março de 2015. A Instrução normativa N. 2/2014 - 

PRES que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função comissionaria no Poder Judiciário de Mato Grosso 

traz a seguinte resolução: Art. 1° O servidor ocupante de cargo em 

comissão ou função comissionada poderá ser substituído nos casos de 

afastamento ou impedimento legal, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias 

consecutivos, salvo no caso de afastamento decorrente de férias, quando 

o período mínimo permitido é de 10 (dez) e o máximo de 30 (trinta) dias ao 

ano. Parágrafo único O substituto fará jus à contraprestação pecuniária, 

quando for autorizado pela autoridade competente a substituir o titular do 

cargo ou função de confiança. Art. 2º Poderão ser substituídos os cargos 

ou funções de confiança de: I) Gestor das Varas e dos Juizados 

Especiais da 1ª Instância; II) Coordenador, Diretor, Gerente, Chefe e 

Gestor da Secretaria do Tribunal de Justiça. §1º O servidor substituto 

deve, no período do afastamento do titular, cumular suas funções 

ordinárias com as atribuições inerentes ao cargo ou função que substituir 

e será retribuído com a remuneração que lhe for mais vantajosa. §2º Não 

haverá vantagem pecuniária nos casos de substituição ao período inferior 

ao estabelecido no artigo 1º, contudo, todos os registros de substituição 

deverão ser feitos pelo Departamento de Recursos Humanos na ficha 

funcional do servidor substituto. (grifo nosso) Considerando a natureza de 

Regulamento da Instrução Normativa, norma esta que fora editada em 

razão de decisões anteriores do Egrégio Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, restou clara a VEDAÇÃO AO PAGAMENTO 

PECUNIÁRIO NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO POR PERÍODO INFERIOR 

A 30 DIAS CONSECUTIVOS, salvo no caso de afastamento decorrente de 

férias, quando o período mínimo permitido é de 10 (dez) e o máximo de 30 

(trinta) dias ao ano. Assim, o pleito autoral se enquadra na hipótese 

prevista em tal normativa em que não faz jus, o promovente, a verbas 

pecuniárias referentes aos períodos em que exerceu a função substituta, 

pois, todas elas inferiores ao prazo estabelecido no Art. 1º da Instrução 

Normativa N. 2/2014 – PRES. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado por ROGÉRIO NEVES 

RODRIGUES em face de ESTADO DE MATO GROSSO, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KERLI CARAVINA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Não obstante o feito esteja apto à prolação de sentença, 

verifica-se que o processo precisa ser suspenso. A 1ª Seção do C. 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de 

recursos repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 

26.04.2017, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de 

todas as ações individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade 

de fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme os documentos juntados até agora, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que sejam apreciadas as medidas de urgência ou 

pedidos de bloqueio, é imprescindível que o interessado demonstre que 

efetivamente necessita do medicamento/produto com urgência. Com essas 

considerações, determino a SUSPENSÃO do presente processo, até que 

se ultime o julgamento do REsp em referência, com a ressalva de que a 

presente determinação não prejudicará a análise de medidas de urgência 

requeridas, desde que efetivamente demonstrada sua urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-81.2017.8.11.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 209 de 603



Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MOURA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALMORONE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-69.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

S. VANIKEILY DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO YURI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000142-43.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ADAO JOSE PRATA 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 1 – Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de 

incompetência territorial deste Juizado Especial articulada pela parte 

reclamada, para processar e julgar o feito, tendo em vista que o 

requerente trouxe aos autos documentos que confirmam seu domicilio 

neste município. Mérito. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica 

com a Reclamada. A despeito das alegações esposadas na peça 

defensiva que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer NÃO ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva, pois o documento de identidade 

apresentado no momento da contratação dos serviços pertence a pessoa 

distinta do requerente. Ademais, das gravações apresentadas pela 

requerida, se pode confirmar que a pessoa que se identifica como Adão 

José Prata reside no município de Várzea Grande.MT. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Destarte, conquanto tenha a empresa requerida alegado que a restrição é 

decorrente de um contratado estabelecido entre as partes, NÃO 

apresentou nenhum documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Da assinatura exposta na Carteira de Habilitação 

apresentada pelo requerente, se pode verificar a notória divergência com 

a exarada no contrato de prestação de serviço, sendo assim, não há nos 

autos contrato assinado pela parte requerente, comprovando a 

contratação dos serviços prestados pela requerida. Portanto, não trouxe a 

ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da 

contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

CPC. Nesse sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por 

outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Desta 

forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. 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 
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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) Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima 

quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o 

viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Sopesando os critérios jurisprudências e 

considerando que o requerente ajuizou outra ação em desfavor da 

requerida, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por danos 

morais, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Isto posto, com escoro no 

art. 487 , inciso I, do CPC, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIAL do pedido, 

a fim de declarar a inexistência do débito ora litigado, bem como determinar 

a exclusão definitiva da restrição ao débito discutido neste processo; e, 

por fim, condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais a parte reclamante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data. Oficiem-se os órgãos 

restritivos ao crédito para que efetuem a BAIXA DEFINITIVA do nome da 

parte autora referente ao débito objurgado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010296-06.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Executada para, querendo, oferecer embargos no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IZIDORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

Vistos. Não obstante o feito esteja apto à prolação de sentença, 

verifica-se que o processo precisa ser suspenso. A 1ª Seção do C. 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de 

recursos repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 

26.04.2017, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de 

todas as ações individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade 

de fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme os documentos juntados até agora, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que sejam apreciadas as medidas de urgência ou 

pedidos de bloqueio, é imprescindível que o interessado demonstre que 

efetivamente necessita do medicamento/produto com urgência. Com essas 

considerações, determino a SUSPENSÃO do presente processo, até que 

se ultime o julgamento do REsp em referência, com a ressalva de que a 

presente determinação não prejudicará a análise de medidas de urgência 

requeridas, desde que efetivamente demonstrada sua urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON DA SILVA LINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO o Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010551-66.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON LORENZETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-85.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI VIEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER ROSALINA REAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n.18-2018-DF – de 06 de Abril de 2018

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

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 a servidora CRISTINA VARGAS REIS, mat. 32668, 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária 

da Sexta Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções no 

período de 16/04/2018 à 20/04/2018, para usufruto de Compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora FLÁVIA REGIANE GONÇALVES 

ROSSETTO , mat. 12458, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Sexta Vara desta Comarca, durante o afastamento do 

Titular, no período de 16/04/2018 à 20/04/2018, para usufruto de 

Compensatórias.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Portaria n. 17/2018-DF – 06 de Abril de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

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 a servidora Luciana Maria Adams, mat. 12490, 

designada para exercer a função de Gestor Administrativo II, na Central de 

Administração desta Comarca, estará afastado de suas funções no 

período de 18/04/2018 á 27/04/2018, para usufruto de férias.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira, Auxiliar 

Judiciário,mat. 3199, para exercer a função de Gestora Administrativo II, 

na Central de Administração desta Comarca, durante o afastamento do 

Titular, no período de 18/04/2018 á 27/04/2018, para usufruto de férias.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Portaria n. 16/2018-DF

Cássio Luís Furim, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Lucas 

do Rio Verde-MT, no uso de suas atribuições legais.

Considerando que hoje (5/4/2018) às 15:00 horas houve a ocorrência da 

queda de energia no prédio do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Considerado a abertura do chamado a Energisa para informar queda de 

energia, através do protocolo n. 48177828 e 48177828, sendo informado 

que a previsão do restabelecimento poderia ocorrer em até cinco horas.

Considerando que a Comarca aguardou o restabelecimento da energia até 

às 17:50 minutos, porém, não houve ocorreu, e o prédio do Fórum está 

sem iluminação.

Considerando que em razão da falta de energia perde o acesso ao 

servidor e a pasta de rede, tornando o sistema inacessíveis.

Resolve.

Art. 1 – Suspender o expediente do Fórum da Comarca de Lucas do Rio 

Verde no dia 5/4/2018

Art. 2- Suspender os prazos processuais que vencerem nesta data para 

o próximo dia útil.

Publique-se remetendo cópia da presente Portaria a OAB, Corregedoria 

Geral da Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108697 Nr: 3211-04.2015.811.0045

 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: DEIBE CAMILO ERNANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001916-75.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E 

REPRESENTACAO LTDA - ME Vistos etc. I. Defiro a busca do endereço da 

parte executa nos sistemas de informações disponíveis. II. Realizada a 

pesquisa junto aos sistemas disponíveis, e sendo apresentado endereço 

da parte diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria 

Judicial o necessário para citação/intimação da parte executada, nos 

termos do disposto na decisão inicial. III. Outrossim, sendo verificado que o 

endereço informado é o mesmo do constante na última tentativa de 

localização, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001151-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE GRANJA MACHADO TAMIOZZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

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)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Mantenho a decisão em seus próprios fundamentos, 

destacando que não se trata de decisão conflitante do mesmo juízo (da 1ª 

Vara), mas de posicionamento distinto do juízo da 6ª Vara. Intime-se. 

Cumpra-se o despacho inicial. LRV, 6/4/18. Cássio L. Furim - Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002027-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (EXECUTADO)

ROSA MARIA TRES BAGINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002027-25.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Intimem-se os 

executados e a credora hipotecária identificada no item c da petição id 

11929922, por carta com aviso de recebimento (CPC, art. 876, § 1º, inciso 

II, e § 5º), a fim de que manifestem quanto ao pedido de adjudicação 

apresentado pela exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. II. Após, 

retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002794-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO VALCANAIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO LUIZ FRANCIO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002794-63.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: SERGIO PAULO VALCANAIA EMBARGADO: ALBERTO 

LUIZ FRANCIO Vistos etc. I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os 

presentes embargos à execução. II. Nos termos do art. 920, I, do Código 

de Processo Civil, ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu 

procurador, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Eventual pedido de 

suspensão, ou de outra natureza, tal como preliminar, serão analisados 

após a apresentação da impugnação aos embargos. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001198-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001198-10.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.692,67; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, ISS/ IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS, MUNICIPAIS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: FLAVIO CALDEIRA 

BARRA Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ CARLOS DA SILVA Vistos etc. I. 

Processe-se independentemente do pagamento de custas, nos termos do 

artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a 

execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a 

penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os legalmente 

impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 

6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação 

escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como para o 

regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, 

todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001055-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI ALVES SEPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001055-21.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: NOELI ALVES SEPP Vistos etc. I. 

Processe-se independentemente do pagamento de custas, nos termos do 

artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a 

execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a 

penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os legalmente 

impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 

6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação 

escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como para o 

regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, 

todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERENTE)

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001217-16.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Defeito, 

nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE ARMANDO ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON Parte Ré: 

REQUERIDO: TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUARIA LTDA Vistos etc. I. Na esteira do disposto no 

art. 321, art. 320 e art. 292, inciso II, todos do CPC, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de: a) corrigir o valor atribuído à causa, atentando-se 

ao fato de que este deve corresponder ao valor total do objeto da 

demanda; b) comprovar a miserabilidade econômica aduzida, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, tais como, imposto de 

renda, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade 

de justiça. II. Após, venham os autos conclusos. III. Cumpra-se. CASSIO 

LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001188-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ANTONIA AVELINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001188-63.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 41.839,31; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LIDIO RIBEIRO DE FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: ANTONIA AVELINA DA 

SILVA, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. Remeta-se o 

presente feito a Sexta Vara desta Comarca, em consonância com o 

endereçamento da petição inicial apresentada e o pedido de distribuição 

por dependência ao processo de nº 1002257-04.2016.8.11.0045. 

Providencie-se as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. CASSIO LUIS 

FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001091-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001091-63.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA 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 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. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000865-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ MAYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000865-58.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: WASHINGTON 

LUIZ MAYER Vistos etc. I.Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

II.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III.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 da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV.Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V.Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA RABELO OAB - MG97929 (ADVOGADO)

DIEGO LACERDA MEDEIROS OAB - MG174232 (ADVOGADO)

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001095-03.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: LUIZ 

DOMINGOS AQUINO Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, o douto advogado providencie com a inclusão da 

Sra. Ivone Marcelino Garcia de Aquino ao polo passivo da ação, se assim 

deseja intimá-la do presente feito. II. Cite-se a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. III. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 
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dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). IV. 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 da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). V. Não sendo 

encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, na 

sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. VI. Defiro a 

inclusão do nome do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes 

(CPC, art. 782, § 3º), observando-se o valor atribuído à execução. A 

inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se 

for garantida a execução ou se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, 

art. 782, § 4º). VII. Caso a parte executada possua cadastro na forma do 

art. 246, § 1º, e art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001015-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001015-39.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 162.463,88; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: NEEMIAS ALVES DA SILVA Vistos etc. I. A 

notificação extrajudicial anexada ao pedido inicial não se mostra hábil a 

constituição em mora da parte requerida, eis que não houve comprovação 

da notificação/intimação que deve ser enviada ao endereço informado 

pelo devedor, nos termos do que dispõe o § 2º, art. 2º, do DL nº 911/69, 

vez que o Aviso de Recebimento retornou negativo, constando a 

informação “desconhecido”. II. Sendo assim, na esteira do disposto no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, trazendo aos autos documento que comprove a 

notificação/intimação da parte requerida acerca da constituição em mora. 

III. Após, retornem conclusos. IV. Cumpra-se. Às providências. CASSIO 

LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001213-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DEPIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001213-76.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 43.187,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEILA 

MARIA DEPIERI Parte Ré: RÉU: OI S/A Vistos etc. I.Apesar da autora se 

intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de 

demonstrar que o mesmo não possui capacidade de arcar com as custas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. 

II.Sendo assim, intime-se o autor para emendar a inicial (art. 321 do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim 

de: a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; b) indicar endereço 

eletrônico; III.Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de abril de 

2018. CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001149-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEVIM SCHULZ FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001149-66.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 20.219,25; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: KEVIM SCHULZ FREIRE 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. CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005220-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MANOEL DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005220-48.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.868,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: JONAS MANOEL DA CRUZ Parte Ré: RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. I. Tendo sido 

remetido o feito a esse Juízo equivocadamente, cumpra-se decisão 

proferida à fl. id. 11663902 e remeta-se o feito a 6ª Vara. II. Cumpra-se. 

Às providências. Cássio Luís Furim Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 3539-31.2015.811.0045

 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: LUCIMENE BORGES FERREIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que a Juntada de documento protocolado pela WEB através do 

Sistema PEA. Petição do Réu e Documentos, Id: 153334, protocolado em: 

21/03/2018 às 07:47:46; com um total de 96fls está incompleto, sendo que 

das 96fls em ordem cronológica apenas as fls. 01,40 e 42 foram juntadas, 

as demais fls estão em branco. Nestes termos, intimam-se os 

procuradores da parte-Ré para ter conhecimento do feito.

Ana Rita Caetano dos Santos

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91137 Nr: 5022-67.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI E NATT FERRARINI LTDA, IVANIR LUIZ 

SBARDELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:MT/9.609

 PROCESSO DE AUTOS N. 5022-67.2013.811.0045 CÓDIGO Nº 91137.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de omissão na sentença proferida.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença.

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, os embargantes pretendem que o juiz adote a sua 

visão do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos 

embargos declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do 

recurso próprio para a modificação da decisão.

ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde – MT, 09 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87001 Nr: 802-26.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 Código 87001.

Vistos etc.

I. Renove-se vista dos autos à exequente (mediante remessa dos autos), 

a fim de que tome ciência da manifestação da executada às f. 377/378 e 

atenda ao determinado no despacho de f. 352, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

II. Atendido o item retro, intime-se a executada para conhecimento.

III. Após, conclusos.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde, 10 de abril de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30131 Nr: 3890-48.2008.811.0045

 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: TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Código 30131.

Vistos etc.

I. Aguarde-se o prosseguimento da oposição em apenso (código 102527) 

a fim de que ambos os feitos recebam julgamento simultâneo.

 II. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde, 10 de abril de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102527 Nr: 22761-19.2014.811.0045

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPRANCHA TRANSPORTES LTDA, SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 102527.

Vistos etc.

I. Intime-se a opoente para providências quanto à citação da segunda 

oposta (Sul América Companhia Nacional de Seguros), no prazo de 15 

(quinze) dias.

II. Após, expeça-se o necessário para referida citação.

 III. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde, 10 de abril de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105240 Nr: 1413-08.2015.811.0045

 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: GERALDO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 105240.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112881 Nr: 5428-20.2015.811.0045

 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: CECILIA DE BORTOLO PELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 
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OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT/6735

 CÓDIGO 112881.

Vistos etc.

I. Certifique-se a Secretaria Judicial se as intimações realizadas no 

presente feito observaram a correta representação processual das 

partes.

 II. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às f. 

234/238, no prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Após, conclusos para deliberação.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138470 Nr: 2496-88.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILSON FARIAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: francys ricardo menegon - 

OAB:13640, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, 

SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 138470.

Vistos etc.

CUMPRAM-SE os termos da sentença de f. 18/19.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42016 Nr: 2324-59.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON FARIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 42016.

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD.

 II. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

III. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

IV. Ao final do expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 390-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ADEMAR STREY, ALVINA MEZZARI DUARTE, 

TALES RAMIRO STREY, GASPAR ALCEU STREY, ILACI THEREZA STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593/MT

 CÓDIGO 93166.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação da parte devedora será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

V. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 683-07.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO LUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621, LUIZ PINHRIRO - OAB:2621

 CÓDIGO 30969.

Vistos etc.

I. De acordo com o entendimento traçado pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a 

hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba 

remuneratória, preservando o suficiente para garantir a manutenção do 

devedor e de sua família. Nesse sentido: REsp 1.285.970/SP, Terceira 

Turma, julgado em 27/05/2014, DJe de 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 

Terceira Turma, julgado em 12/03/2013, DJe de 18/03/2013 e REsp 

1.356.404/DF, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe de 23/08/2013.

II. No caso dos presentes autos, tem-se que a penhora recaiu sobre 

créditos pretéritos da executada (f. 80), e não sobre o benefício 

previdenciário mensal (que, ao contrário daquele, possui caráter 

eminentemente alimentar).

 III. Além disso, segundo os cálculos apresentados pela executada (vide f. 

107-v), no ano de 2016 o seu crédito pretérito perante o INSS já alcançava 

o valor de R$ 418.715,86, ou seja, mais do que o dobro do valor atualizado 

executado no presente feito.

 IV. Com estas considerações, REJEITO a exceção de impenhorabilidade 

arguida pela executada Manoelita Conceição Monteiro da Silva às f. 91/96.

 V. Oficie-se com urgência à Terceira Vara Cível desta Comarca para fins 

de complementação da penhora no rosto dos autos código 24831 (f. 86), 

fazendo constar que o valor atualizado da dívida perfaz R$ 183.229,59.

VI. Em cumprimento ao decidido às f. 72/74, promova-se a exclusão da 

restrição realizada via RENAJUD à f. 49.

 VII. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96773 Nr: 3359-49.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT

 CÓDIGO 96773.

Vistos etc.

I. Intime-se o exequente para manifestação acerca do alegado às f. 68/80, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110091 Nr: 3989-71.2015.811.0045

 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: JB, RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CÓDIGO 110091.

 Vistos etc.

CUMPRAM-SE os itens 6 e 7 da decisão de f. 326.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101683 Nr: 22372-34.2014.811.0045

 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: MARIA LEUDIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 101683.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 83.

II. Nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, suspendo a presente 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano.

III. Transcorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91859 Nr: 5749-26.2013.811.0045

 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: MANOEL ESTEVAM DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:MT/17.442-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 91859.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113243 Nr: 5615-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENOLUIZ MONTAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:30573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 CÓDIGO 113243.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao decurso do prazo e a ausência de manifestação 

das executadas quanto aos termos da decisão de f. 99/100.

II. Defiro o pleito de f. 106/107.

 III. Com fulcro no artigo 855 e seguintes do Código de Processo Civil, 

proceda-se a penhora no rosto dos autos código 24831, em trâmite na 

Terceira Vara Cível desta Comarca, de eventuais créditos pretéritos (não 

o benefício previdenciário mensal) pertencentes à executada Monoelita 

Conceição Monteiro da Silva, reservando-os em favor da exequente, até o 

valor de R$ 21.616,89.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 95788 Nr: 2546-22.2014.811.0045

 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: JLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 95788.

Vistos etc.

I. A despeito do pagamento informado às f. 73/78, visando maior 

celeridade, o presente feito caminha para a conversão em arrolamento 

sumário, onde não são conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Tal 

conversão se faz possível considerando a maioridade dos herdeiros e a 

ausência de divergência em face da partilha dos bens inventariados.

 II. Antes, porém, necessária a regularização da representação 

processual dos herdeiros, já que a procuração juntada aos autos (f. 07) 

foi outorgada somente pelo inventariante.

III. Além disso, mister a comprovação da titularidade do imóvel indicado à f. 

53 (matrícula 14.492 do CRI de Lucas do Rio Verde), registrado em nome 

do Município de Lucas do Rio Verde.

IV. Intime-se o inventariante para sanar referidas pendências, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 V. Após, retornem conclusos para a prolação de sentença.

 VI.Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119232 Nr: 102-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes, Luciano da Cas, 

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660, JÉSSYCA MOURA DA SILVA - OAB:18931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 119232.

Vistos etc.

I. Em vista do noticiado descumprimento do acordo anteriormente 

entabulado, defiro o prosseguimento do feito, em consonância com os 

termos da avença.

II. Altere-se o registro dos autos, fazendo constar que se trata de 

execução por quantia certa, no valor de R$ 1.261.315,32, e inclua-se no 

pólo passivo os devedores indicados à f. 176.

 III. Intime-se a exequente para a apresentação de cópia da matrícula do 

imóvel que pretende penhorar (cópia atualizada).

IV. Em seguida, proceda-se na forma disposta no § 1º do art. 845 do CPC, 

devendo a exequente providenciar, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 

mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial, a qual deverá ser expedida por 

esta secretaria.

V. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação dos executados e seus cônjuges (se for o caso).

VI. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106013 Nr: 1801-08.2015.811.0045

 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: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Galdine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 106013.

Vistos etc.

I. Recebo os embargos monitórios, pelo que suspendo a eficácia do 

mandado inicial, nos termos do art. 702, § 4º, do CPC.

II. Intime-se a parte autora, doravante embargada, quanto aos termos dos 

embargos monitórios, cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação (art. 702, § 5º, do CPC).

III. Cumpra-se. As providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88679 Nr: 2572-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OTAVIO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 88679.

Vistos etc.

I. Intime-se o executado por carta com aviso de recebimento (CPC, art. 

876, § 1º, inciso II) a fim de que manifeste quanto ao pedido de 

adjudicação apresentado pelo exequente às 104/106, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 II. Após, retornem conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1127 Nr: 50-79.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676

 CÓDIGO 1127.

Vistos etc.

I. Defiro como requer às f. 208/209.

II. Nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, suspendo a presente 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano.

III. Transcorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 122-80.2009.811.0045

 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): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 CÓDIGO 30263.
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Vistos etc.

I. A pesquisa de veículos em nome do executado através do sistema 

RENAJUD já se encontra realizada à f. 164, inclusive com a inserção de 

restrição sobre diversos bens.

 II. Intime-se o banco exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80770 Nr: 4842-22.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JUÇARA SCHELEDER DE QUADROS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 80770.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 77.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110938 Nr: 4393-25.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO BOJARSKI POMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 CÓDIGO 110938.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001190-67.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Em atenção ao 

disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, prorrogo o prazo de duração 

do benefício deferido na decisão inicial (id 5897113), por 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a 

demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo 

será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. 

Intime-se com urgência a autarquia requerida para fins de reativação e 

manutenção do benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No 

mais, defiro como requer o INSS no id. 10558315. Para tanto, intime-se o 

Sr. Perito para a complementação da perícia realizada, respondendo aos 

quesitos indicados pela autarquia requerida, no prazo de 30 (trinta) dias. 

IV. Após, cite-se o INSS para a apresentação de defesa do prazo legal. V. 

Por fim, retornem conclusos. VI. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio L. Furim 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001147-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Número do Processo: 1001147-96.2018.8.11.0045 

AUTOR: FRANCISCO DE LIMA RÉU: INSS Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, 

defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade para o trabalho e (ii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a parte autora encontrou-se em gozo do benefício de auxílio-doença 

até a data de 16/03/2018, suprindo, portanto, o período de carência e a 

qualidade de segurada nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 

(fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade 

de segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, 

quem está em gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade 

para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade 

do direito substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se 

acometida de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de 

exercer o labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, 

malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo 

a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome da segurada: Francisco de Lima; b) O benefício 

concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 002.748.591-90; d) A renda mensal 

atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 
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requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001028-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA RÉU: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos etc. Remeta-se o 

presente feito a Quinta Vara desta Comarca, em consonância com o 

endereçamento da petição inicial apresentada. Providencie-se as baixas 

devidas. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004728-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004728-56.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: João Batista da Costa. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em suma, 

que o autor preenche os requisitos legais relativos à idade, qualidade de 

segurado especial e carência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão inicial (Id 11002823) foi indeferida a antecipação de tutela, 

determinada a citação da parte requerida e designada desde logo 

audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 

11457743) e documentos sustentando que o autor não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. O autor apresentou 

impugnação no Id 11819819. Em audiência de instrução e julgamento (Id 

12134519) tomou-se o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A concessão da aposentadoria ao trabalhador rural por idade, 

prevista no artigo 48 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao 

preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) anos 

para o homem e de 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher (art. 201, § 

7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de atividade rural nos 

termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima 

exigida, restou demonstrado nos autos, evidenciando que o autor (homem) 

possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Por outro lado, exige 

o art. 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício, conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da 

mesma Lei. Quanto a este requisito, de acordo com o entendimento 

traçado pelo STJ em sede de recurso especial representativo da 

controvérsia (Recurso Repetitivo Tema 642), no dia em que o segurado 

especial completar a idade legal deverá ter preenchido o tempo de 

carência contido na tabela do art. 142 conjugado com o art. 143 da Lei nº 

8.213/1991, para se aposentar. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM 

SEDE DE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO 

ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO 

SENTIDO DE QUE O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO 

NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE 

APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER 

SEU BENEFÍCIO. SE, AO ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO 

ARTIGO 48, §1º, DA LEI 8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE 

EXERCER ATIVIDADE RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA 

TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL PELO DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS 

CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. 

RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O 

SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA 

CONCOMITANTE, MAS NÃO REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO 

ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO 

CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No 

caso em exame, em atenção à orientação acima e de acordo com a tabela 

inserida no art. 142 da Lei nº 8.213/1991, considerando que o autor 

completou 60 (sessenta) anos de idade após o ano de 2011, precisamente 

em 06/05/2017, mister a comprovação do período de carência mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses imediatamente anteriores à referida data. Na 

classe dos segurados especiais, encontra-se, ainda, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida (art. 11, VII, alínea "b"). Para fins de comprovação 

do exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e do 

recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a 

prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência de um início 

razoável de prova material, devidamente corroborado pela prova 

testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são os 

seguintes: 1) Certidão de alistamento ao serviço militar (1980) indicando a 

profissão do requerente como lavrador e seu endereço na zona rural; 2) 

Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (1994); 3) Anexo XII da 

Instrução Normativa nº 61 INSS/PRESS indicando a qualidade de segurado 

especial do requerente no período de 15/04/1995 à 12/06/2017; 4) 

Declaração do IBAMA (1999) indicando a qualificação do requerente como 

pescador profissional; 5) INFBEN indicando que o requerente já recebeu 

benefício de auxílio doença (de 15/03/2004 a 12/04/2004) na qualidade de 

segurado especial; 6) Carteira de pescador profissional emitida pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura (2010); 7) Recibos de mensalidade da 

Colônia de Pescadores (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); 8) 

Declarações de Pesca Individual à SEMA/MT (2013, 2014, 2016); Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN 
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CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 

SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca da condição de segurado especial do 

autor (atividade rural e pescador artesanal), por período superior a 15 

(quinze) anos anteriores ao adimplemento da idade mínima exigida para a 

aposentadoria rural. Ressalta-se que a eventual existência de curtos e 

esparsos vínculos urbanos constantes do CNIS do autor, ou a existência 

de vínculos fora do período de carência não são hábeis a elidir a condição 

de segurado especial. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE 

MÍNIMA. VÍNCULOS URBANOS. EXPARSOS E EXÍGUOS. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. (...) 7. CABE CONSIGNAR QUE EVENTUAIS REGISTROS 

DO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E EXÍGUOS NÃO INFIRMAM 

A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO SEGURADO NESSA 

CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO PROBANTE PRESENTE 

NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. OBSERVA-SE JUNTO ÀS 

PROVAS APRESENTADAS (FL. 122), QUE A PARTE AUTORA POSSUI 

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS URBANOS CURTOS, OS QUAIS NÃO 

DESQUALIFICAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. 8. NO MESMO 

SENTIDO, A SIMPLES INSCRIÇÃO DO SEGURADO COMO CONTRIBUINTE 

INDIVIDUAL AUTÔNOMO, COM A SIMPLES APOSIÇÃO DE DETERMINADA 

PROFISSÃO, SEM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COMPROVADOS, TAMBÉM 

NÃO DESCARACTERIZA A PREDOMINÂNCIA DO LABOR RURAL DO 

SEGURADO, NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DAS PROVAS 

PRODUZIDAS INDICAR TAL SITUAÇÃO. (...) (ACORDAO 

00522105720134019199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA 

SEGUNDO (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, E-DJF1 DATA:09/09/2014 

PAGINA:97.)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

RURAL COMPROVADA. VÍNCULO URBANO FORA DO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. (...) CONCLUIU O MAGISTRADO SENTENCIANTE PELA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO DE CUJUS EM REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ADUZIU DEVER PERSISTIR A QUALIFICAÇÃO 

COMO LAVRADOR (CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO), EM QUE PESE 

O CNIS (FLS.34/35) INDICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS URBANOS DO 

AUTOR, O QUE SUPOSTAMENTE DESCARACTERIZARIA A CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLAS DO CASAL. DEVE SER CONSIGNADO, NO ENTANTO, QUE 

EVENTUAIS REGISTROS NO CNIS DE VÍNCULOS URBANOS ESPARSOS E 

EXÍGUOS NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL DO 

SEGURADO NESSA CONDIÇÃO, NA HIPÓTESE EM QUE O ACERVO 

PROBANTE PRESENTE NOS AUTOS APONTE PARA ESSA DIREÇÃO. DO 

QUANTO SE VÊ DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE OS EVENTUAIS 

VÍNCULOS URBANOS DO DE CUJUS SE DERAM EM ESTABELECIMENTOS 

DE NATUREZA AGRÍCOLA. OUTROSSIM, O ÚLTIMO VÍNCULO ALI 

REGISTRADO SE DEU EM 2004 E O ÓBITO QUASE UMA DÉCADA DEPOIS 

(2013). ASSIM COMPROVADA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO DE CUJUS 

A REFORMA DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (...) (ACORDAO 

00535381720164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, E-DJF1 

DATA:30/01/2018 PAGINA:.) 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao 

autor a aposentadoria rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME 

DO SEGURADO: JOÃO BATISTA DA COSTA; b) CPF: 320.422.641-72; c) 

O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, 

INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL 

ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 

(24/08/2017 – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO); f) DATA DO 

INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 

(VISTO QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) 

PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (180 MESES) 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 
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do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora 

possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o 

perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 
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Processo nº 1004930-33.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. Requerente: Juliana Valejos Pereira Patricio. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria rural por idade, narrando em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à idade, 

qualidade de segurada especial e carência. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão inicial (Id 11027967) foi indeferida a 

antecipação dos efeitos da tutela, sendo determinada a citação da parte 

requerida e designada desde logo audiência instrutória. Citado, o requerido 

apresentou contestação (Id 11386333) e documentos sustentando que a 

parte autora não cumpriu os requisitos legais para implantação do 

benefício. A autora apresentou impugnação no Id 11437146. Em audiência 

de instrução e julgamento (Id 12134594) tomou-se o depoimento pessoal 

da parte autora e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. 2. É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão da 

aposentadoria ao trabalhador rural por idade, prevista no artigo 48 da Lei 

nº 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91. O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado 

nos autos, evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou 

superior a 55 (cinquenta e cinco) anos. Por outro lado, exige o art. 143 da 

Lei nº. 8.213/91 a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, 

conforme estabelece a tabela constante do art. 142 da mesma Lei. Quanto 

a este requisito, de acordo com o entendimento traçado pelo STJ em sede 

de recurso especial representativo da controvérsia (Recurso Repetitivo 

Tema 642), no dia em que o segurado especial completar a idade legal 

deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142 

conjugado com o art. 143 da Lei nº 8.213/1991, para se aposentar. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. TESE DELIMITADA EM SEDE DE REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA, SOB A EXEGESE DO ARTIGO 55, § 3º COMBINADO COM 

O ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991, NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO 

ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO 

COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, 

MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. SE, AO 

ALCANÇAR A FAIXA ETÁRIA EXIGIDA NO ARTIGO 48, §1º, DA LEI 

8.213/1991, O SEGURADO ESPECIAL DEIXAR DE EXERCER ATIVIDADE 

RURAL, SEM TER ATENDIDO A REGRA TRANSITÓRIA DA CARÊNCIA, NÃO 

FARÁ JUS À APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PELO 

DESCUMPRIMENTO DE UM DOS DOIS ÚNICOS CRITÉRIOS LEGALMENTE 

PREVISTOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. RESSALVADA A HIPÓTESE 

DO DIREITO ADQUIRIDO EM QUE O SEGURADO ESPECIAL PREENCHEU 

AMBOS OS REQUISITOS DE FORMA CONCOMITANTE, MAS NÃO 

REQUEREU O BENEFÍCIO. 2. RECURSO ESPECIAL DO INSS CONHECIDO E 

PROVIDO, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (STJ - RESP 

1.354.098/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMBELL MARQUES, JULGADO EM 

09/09/2015, DJE 10/12/2016).” No caso em exame, em atenção à 

orientação acima e de acordo com a tabela inserida no art. 142 da Lei nº 

8.213/1991, considerando que a parte autora completou 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade em 11/10/2009, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 168 (cento e sessenta e oito) meses imediatamente 

anteriores à referida data. Para fins de comprovação do exercício da 

atividade rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a prova 

exclusivamente testemunhal. É necessária a existência de um início 

razoável de prova material, devidamente corroborado pela prova 

testemunhal. Na espécie, os documentos carreados aos autos são os 

seguintes: 1) Certidão de nascimento da requerente (1954) indicando que 

nasceu em domicílio e que a profissão de seu pai era lavrador; 2) Certidão 

de nascimento da filha da requerente (1976) indicando que a mesma 

nasceu em Cáceres/MT, onde a requerente se manteve na atividade 

rurícola juntamente com seu pai; 3) Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (1995); 4) Recibo de mensalidade do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (1995); 5) CNIS da autora demonstrando que nunca 

houve nenhuma contribuição ao sistema geral previdenciário; Diante da 

dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação no 

sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, 

é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. 

Ilustrativamente: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO 

DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN 

CASU, O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os 

seguintes posicionamentos já sumulados: SÚMULA 73 DO TRF4: 

ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO EFETIVO EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, 

DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO PARENTAL. 

SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA. SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E 

SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 
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SERÃO CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO." Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a 

jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da atividade rural 

comprove a carência no período imediatamente anterior ao requerimento 

(leia-se implemento da idade para a obtenção do benefício), mas não exige 

que o início de prova material diga respeito a todo esse período, bastando 

início razoável de prova material corroborado por idônea prova 

testemunhal. Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - 

REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO PELA 

PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EXIGE A 

OBSERVÂNCIA DE DOIS REQUISITOS ESSENCIAIS: A) ETÁRIO, QUANDO 

COMPLETADOS 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 55 

(CINQUENTA E CINCO), SE MULHER; E B) O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO, EM NÚMERO DE MESES 

IDÊNTICO À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO VINDICADO. 2. DE ACORDO COM O 

ART. 55, § 3º, DA LEI DE BENEFÍCIOS, A DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO SÓ 

PRODUZIRÁ EFEITOS SE BASEADA EM INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL, SENDO INADMISSÍVEL A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. 3. AINDA QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SE REFIRA 

A TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO, DEVE A PROVA ORAL SER ROBUSTA SUFICIENTEMENTE 

PARA ESTENDER SUA EFICÁCIA, REFERINDO-SE A TODO O LAPSO 

DEMANDADO. 4. (...) 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (RESP 

1.312.623/SP, SEGUNDA TURMA, RELATORA MINISTRA ELIANA CALMON, 

DJE 17/4/2013)” “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É FIRME 

A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE, 

PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, NÃO SE 

EXIGE QUE A PROVA MATERIAL DO LABOR AGRÍCOLA SE REFIRA A 

TODO O PERÍODO DE CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PROVA 

TESTEMUNHAL APTA A AMPLIAR A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS 

DOCUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE EM EXAME. 2. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE PARA, CASSANDO O JULGADO RESCINDENDO, DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA. (AR 4.094/SP, TERCEIRA SEÇÃO, RELATORA MINISTRA 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REVISOR MINISTRO JORGE MUSSI, 

DJE 8/10/2012)” O entendimento acima ilustrado, no sentido de que o início 

de prova material do exercício da atividade rural nem sempre se refere a 

todo o período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria 

rural por idade, restou sedimentado no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.348.633/SP. É prescindível que o 

início de prova material abranja necessariamente o número de meses 

idêntico à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua 

eficácia probatória ao tempo da carência, vale dizer, desde que a prova 

oral permita a sua vinculação ao tempo de carência. Em análise ao 

processado no presente feito, verifico que a prova testemunhal produzida 

em audiência, aliada aos documentos antes elencados (início de prova 

material) não deixam dúvidas acerca do exercício da atividade rural da 

parte autora, na forma de regime de economia familiar, por período 

superior a 168 (cento e sessenta e oito) meses anteriores ao 

adimplemento da idade mínima exigida para a aposentadoria rural. 3. ANTE 

O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, 

do CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda à parte autora a aposentadoria 

rural por idade, nos seguintes termos: a) O NOME DA SEGURADA: 

JULIANA VALEJOS PEREIRA PATRICIO; b) CPF: 513.609.691-87; c) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, INCLUSIVE 

COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; d) A RENDA MENSAL ATUAL: 

SALÁRIO MÍNIMO; e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (09/10/2015 

– DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO); f) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (VISTO 

QUE FOI DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ABAIXO); g) PERÍODO A 

SER CONSIDERADO COMO ATIVIDADE RURAL: (168 MESES) Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade 

avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos 

termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005200-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEMELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Número do Processo: 1005200-57.2017.8.11.0045, 

: Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: FRANCISCO 

GEMELLI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. I. Segundo consta no 

endereçamento da peça ora apresentada trata-se distribuição por 

dependência a processo físico em trâmite perante esse juízo (autos nº 

2800-97.2011.811.0045 – código 42491). II. Sendo assim, determino que o 

douto advogado constituído nos autos providencie que a petição e os 

documentos apresentados sejam materializados e encaminhados para 

distribuição em dependência ao processo supracitado. III. Posto isto, diante 

da necessidade de tramitação processual físico e pela ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do NCPC. IV. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de praxe. V. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003727-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (EXECUTADO)

HELENA ZAPELLO LONDERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003727-70.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: JOSEMAR LONDERO, HELENA 

ZAPELLO LONDERO Vistos etc. 1. Cuida-se de acordo entabulado entre 

as partes Fiagril Ltda. e Josemar Londero e Helena Zapello, com o objetivo 

de por fim a presente execução. Desta forma, tendo as partes 

apresentado ao juízo solução pacificadora para os litígios, conforme 

infere-se nos documentos de fl. id. 11260117, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o termo de 

acordo apresentado pelas partes e que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo os processos em questão com resolução de mérito. Homologo, 

ainda, a renúncia ao prazo recursal. Custas e Honorários conforme 

constou no acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001155-73.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 20.349,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. 1. Observando os 

prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 22/05/2018, às 14:00 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 2. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 3. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 4. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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). 5. Expeça-se o necessário. 6. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de abril de 2018. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO (R$ 30,00) VIA MANDADO/OFICIAL DE JUSTIÇA, OU 

FORNEÇA O ENDEREÇO COMPLETO DA EXECUTADA PARA SER 

POSSIVEL O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000995-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FURINI, FURINI E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GODOY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000995-48.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 16.116,24; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[COMPRA E 

VENDA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FURINI, FURINI 

E CIA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: EDILSON GODOY DA SILVA 

Vistos. 1. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 22/05/2018, às 

13:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 2. 

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o 

réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 3. Cumpridas integralmente 

as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de 

serviço 1/2016-CEJUSC. 4. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu 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). 5. Expeça-se o necessário. 6. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 2 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001354-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JADER DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001354-32.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JADER DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. JADER DOS 

SANTOS NASCIMENTO, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente 

ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, visando o recebimento de auxílio doença c/c conversão 

em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os 

requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O 

pedido de tutela antecipada restou indeferido (id. 6710039). Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação de id. 6767842 e documentos, 

onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela 

improcedência do pedido. O laudo da perícia médica realizada com a parte 

autora foi juntado no id. 9693321, sendo que o demandante manifestou a 

concordância com o referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente 

intimado, nada manifestou. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 
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hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do documento 

de id. 6139744 e id. 6767846. Forte no artigo 26, II c/c 151 da Lei 8.213/91, 

desnecessário aquilatar acerca dos períodos de carência, já que o autor é 

portador de cardiopatia grave, entre outras enfermidades. Dessa forma, 

estando demonstrada a condição de segurado(a) e afastada a 

necessidade de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade 

laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente. 

Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado 

por este Juízo não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias 

realizadas anteriormente por outros profissionais da área da saúde, 

podendo atuar livremente no exercício do munus recebido e extrair as 

suas próprias conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. 

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a). O laudo da perícia médica (id. 9693321), elaborado por 

profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a 

existência de enfermidade incapacitante (cardiopatia grave, miocardiopatia 

isquêmica com revascularização miocárdica, insuficiência cardíaca 

congestiva, cardiopatia hipertensiva III, Diabetes, Dislipidemia, Depressão, 

Arritmia Cardíaca – CIDs E05, E78, F32, I20, I250, I11, I50, I47 e I73), como 

também consignou que o requerente está incapacitado total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação. Registre-se, ademais, que a ausência de 

impugnação quanto ao conteúdo da perícia torna a referida prova como 

meio hábil e idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa forma, 

considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários 

para a aposentadoria por invalidez, a implantação do benefício é medida 

que se impõe, fixando-se como termo inicial a data do requerimento 

administrativo (25/09/2014 – id. 6139744, pg. 11), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício. Neste sentido é o entendimento já 

consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. (...) 2. 

Comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora para o 

exercício de qualquer atividade capaz de gerir a sua subsistência, bem 

como demonstrados o cumprimento da carência e a qualidade de 

segurado, a concessão da pleiteada aposentadoria por invalidez é medida 

que se impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. A Lei 8.213/91, em 

seu artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por invalidez será 

devida a partir da data do requerimento administrativo. Na sua ausência, 

deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, conforme 

jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 

0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. 

REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento 

do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios 

previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. (.. .)”.  (TRF 1ª R. -  AC 

0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.140 de 

17/05/2013). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data 

do requerimento administrativo (25/09/2014), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício. 3.2. Por estarem presentes os requisitos da 

probabilidade do direito, conforme demonstrado, bem como o perigo de 

dano, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, concedo ainda tutela antecipada para o fim de determinar a 

implantação do benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo 

máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte 

autora, limitada a 60 dias. 3.3. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.4. Pela 

sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.5. Isento o requerido 

do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar 

o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.6. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.7. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.8. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Jader dos Santos 

Nascimento; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data de 

início do benefício – DIB: 25/09/2014 (data 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. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde, 12 de março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA JURACI DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000390-73.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: APARECIDA JURACI 

DE MORAIS Vistos etc. 1. Banco Bradesco S.A., qualificado na inicial, 

moveu a presente ação de busca e apreensão contra Aparecida Juraci de 

Morais, também identificado(a), com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, 

visando ao bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em 

garantia. A inicial veio instruída do contrato (Id Num. 1039150 pág. 1/10), 

da notificação extrajudicial (ID Num. 1039152), além de outros 

documentos. A liminar foi deferida (ID Num. 1049878) e o réu foi citado (ID 

Num. 1087736), mas não se manifestou (certidão de ID Num. 5572222). O 

bem alienado foi apreendido e depositado em mãos do requerente, ora 

proprietário fiduciário (certidões de ID Num. 1087739). É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. O réu foi regularmente citado e notificado dos 

termos da presente ação de busca e apreensão. Contudo, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de resposta, impondo-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 226 de 603



no caso, a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, que 

preceitua: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Não bastasse a presunção decorrente da revelia, o autor apresentou nos 

autos o contrato entabulado entre as partes, a demonstrar a relação 

contratual estabelecida (ID Num. 1039150 pág. 1/10), bem como 

comprovou a mora da parte requerida (ID Num. 1039152). O caso, pois, é 

de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas 

mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, o qual poderá vender o 

bem objeto da garantia independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. Não poderá, por certo, 

vender por preço vil: “Mas o credor não poderá vender o bem por preço 

vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito” (RT 532/208). Deverá, 

outrossim, aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes, entregando ao(à) devedor(a) o saldo apurado, se 

houver, tudo conforme preceitua o artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 

911/69. 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem descrito na inicial, observando-se as determinações 

supra, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela parte autora. 4. Oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência 

do bem, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de 

propriedade em nome do(a) credor(a) ou de terceiro por ela indicado, livre 

do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69). 5. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

13 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002741-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI ELIAS DOS SANTOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002741-82.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SUZI ELIAS DOS SANTOS SIQUEIRA REQUERIDO: EDSON 

FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de 

divórcio litigioso c/c regularização de guarda com pedido de guarda 

provisória e alimentos c/c partilha de bens, que SUZI ELIAS DOS SANTOS 

SIQUEIRA move em face de EDSON FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA, 

ambos qualificados nos autos, requerendo, em síntese, a decretação do 

divórcio, a partilha de bens, e o direito de exercer a guarda do menor 

HENRIQUE DOS SANTOS SIQUEIRA, com a fixação de alimentos devidos 

pelo pai. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Compulsando os 

autos, impõe-se reconhecer a continência, já que constatada a identidade 

das partes e causa de pedir, sendo o pedido do processo 1002471-58, o 

qual tramita na 6° Vara desta comarca, mais amplo que o presente 

processo de nº 1002741-82, que nele se encontra contido. 3. Nota-se que 

quando se distribuiu a petição inicial, em 27/07/2017, já tramitava ação 

ajuizada anteriormente com os mesmos elementos e causa de pedir mais 

ampla, o que configura a identidade de ações, não podendo, pois, a 

presente prosseguir. 4. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 57 e 485, 

V, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo 

sem resolução do mérito. 5. Isento de custas, eis que as partes são 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 7. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. Lucas do Rio Verde, 23 de Fevereiro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA ALVES DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS DOUTAS ADVOGADAS DA PARTE AUTORA DA PERICIA 

MEDICA AGENDADA PARA 09/05/2018, às 08:30 ou as 13:30 horas, no 

seguinte endereço Av. Mato Grosso, n. 936-S, Bairro: Alvorada, nesta 

urbe. Dados do Perito: Drº.GUIDO VACA CÉSPEDES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004247-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CABRAL DE ARAUJO (EXECUTADO)

RICHARD SHINJI OSUGUI (EXECUTADO)

GILBERT ROCHA PRETTI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004247-30.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS EXECUTADO: RICHARD 

SHINJI OSUGUI, PAULO CABRAL DE ARAUJO, GILBERT ROCHA PRETTI 

Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência parcial da execução. O 

exequente tem o direito de desistir da execução ou de apenas uma medida 

executiva (CPC, art. 775), a qualquer momento, quer seja em relação a um, 

alguns ou a todos os executados, mesmo porque a execução existe em 

proveito do credor, para a satisfação do seu crédito, sendo 

desnecessário o consentimento do executado até a oposição de 

embargos/impugnação ou após o seu julgamento em definitivo. No caso, 

não havendo interposição de embargos do devedor, inaplicáveis à espécie 

as disposições do parágrafo único do artigo 775 do Código de Processo 

Civil. 2. Assim, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, homologo a desistência da ação em relação ao executado Gilbert 

da Rocha Pretti, e julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução 

de mérito em relação a ele, com fundamento nos artigos 775 e 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 2.1. Proceda-se a baixa de eventuais 

penhoras/restrições existentes (inclusive da restrição no RENAJUD) em 

relação ao executado indicado. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos 

moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a parte que 

desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais até então 

existentes. Sem honorários, ante a não constituição de advogado pelo 

executado. 4. Em relação aos demais executados, citem-se por correio, 

nos termos da decisão inicial. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05/03/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000021-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE CLARICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000021-11.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 13.246,18; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 227 de 603



REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: DILCE CLARICE DOS SANTOS Vistos etc. 1. BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de Dilce Clarice dos Santos, com suporte no Decreto-lei n.º 911, 

de 01.10.69, buscando o bem descrito na inicial, alienado fiduciariamente 

em garantia, justificando o pleito por se encontrar o requerido em mora 

com os pagamentos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. A 

petição inicial veio acompanhada da procuração, do contrato de abertura 

de crédito e instrumento de notificação extrajudicial (ID Num. 11278191). 

Comprovada a mora, foi deferida a reclamada liminar de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69. A busca e apreensão foi efetivada (ID. Num. 

12293653). A parte requerida, a ID. Num. 12390141 informou o pagamento 

total do débito. É o relatório. 2. Fundamento e decido. Consoante 

assinalado no relatório, o requerido pagou a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, consoante lhe faculta art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 

1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04. A 

purgação da mora tem o escopo de afastar o devedor das penalidades ou 

encargos que incidem diante do inadimplemento, como encargos 

moratórios e a busca e apreensão do bem, como é o caso dos autos 

(pagamento ID. Num. 12390141). Assim, diante do pagamento da dívida, a 

improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe. DISPOSITIVO 3. 

Pelo exposto, julgo totalmente improcedente o pedido inicial formulado por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de Dilce Clarice dos Santos, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 3.1. Certificado o trânsito em 

julgado, proceda-se com a devolução do veiculo ao requerido, ficando 

autorizado o levantamento dos valores depositados em favor da parte 

autora. 3.2. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. 3.3. Transitando em julgado a presente, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos. 3.4. P.R.I.C. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de 

abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001221-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ APARECIDA DE ALMEIDA FEDERISI (EMBARGANTE)

JOSE FEDERISE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MARTINELLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001221-87.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: JOSE FEDERISE, BEATRIZ APARECIDA DE ALMEIDA 

FEDERISI EMBARGADO: OSVALDO MARTINELLO Vistos. 1. Recebo os 

presentes embargos, já que tempestivos (CPC, art. 915). Proceda-se a 

associação com os autos n. 1001115-62.2016.8.11.0045. 2. Os presentes 

embargos não terão efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os 

requisitos exigidos na lei (art. 919, “caput”, c/c § 1º, ambos do CPC). 3. 

Intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação, na forma do art. 920, I, do CPC. 4. Decorrido o prazo de 

impugnação, manifestem-se as partes sobre as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 14 de março de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000743-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTA FLORA FLORESTAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SOARES DE CAMARGO (REQUERIDO)

MARCOS SOARES DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DO OFICIO APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIRSON APARECIDO CONFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002325-17.2017.8.11.0045 

AUTOR: NEVAIRSON APARECIDO CONFESSOR RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Para fins de prova da alegada 

qualidade de segurado, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 30/05/2018, às 14h30min, para a oitiva de DENIVALDO ALEIXO DE 

SOUZA. Intime-se-o pessoalmente, com as advertências de estilo, 

atentando-se para o endereço informado no id. 8280448. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 19/03/2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000571-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DO CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT12118/A (ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Exaurido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação 

sem manifestação do curatelado, com fundamento no art. 752, §2° do 

Código de Processo Civil, Nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade La Salle para atuar na condição de curador especial da 

curatelanda, que deverá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, venham conclusos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002408-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002408-67.2016.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço do requerido. Com a juntada dos extratos, que 

seguem no anexo, expeça-se novo mandado de busca e apreensão e 

citação, registrando-se todos os referenciais de endereço indicados nos 

extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

3003906. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICIANE DALMASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000337-58.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual por cerceamento de defesa, 

tendo em vista que, conforme a certidão acostada ao ID n.º 11820184, o 

expediente referente à decisão do dia 19/08/2017 (ID n.º 9410290) não foi 

publicado no DJe, intime-se novamente a requerida Alitalia Compagnia 

Aerea Italiana SPA para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as 

provas que pretende produzir, apresentando de forma fundamentada a 

sua necessidade. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004242-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROMULO SILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004242-71.2017.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta perspectiva, Decreto a revelia da 

autarquia requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer 

‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no 

art. 345, inciso II do Código de Processo Civil. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida: o fato de o autor apresentar sequelas, decorrentes do 

acidente de trabalho, que impliquem redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia. Consiste questão de direito relevante: 

o direito à percepção do auxílio-acidente. Provas deferidas: considero, 

que a realização de exame médico-pericial revela-se como meio 

imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde do 

requerente [art. 86 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro 

a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, para 

atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 16/05/2018, a partir das 08h30min, observada a ordem de 

chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que compareçam 

no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá 

constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a 

perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Por oportuno, elaboro os seguintes quesitos do 

Juízo: a) a parte autora foi vítima de acidente de trabalho? b) qual a data 

do referido acidente, caso existente? c) a parte autora sofreu lesões 

decorrentes do referido acidente e, em caso positivo, especifique-as? d) 

as lesões, caso existentes, já estão consolidadas? e) as sequelas 

decorrentes do acidente (lesões consolidadas), caso existentes, implicam 

redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente 

exercia à época do acidente? e f) qual o percentual de redução da 

capacidade laborativa da parte autora, caso existente? Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 

de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DAL PONTE VANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001913-86.2017.8.11.0045. Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 

20 (vinte) dias, a implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a 

intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o 

não-cumprimento da ordem judicial no prazo mencionado importará no 

arbitramento de multa. Indefiro o requerimento de suspensão do processo, 

haja vista que não há o enquadramento em qualquer das situações 

hipotéticas preconizadas no art. 313 e art. 921, ambos do Código de 

Processo Civil/2015. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento no processo. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004271-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004271-58.2016.8.11.0045. Item I – Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no 

prazo de 20 (vinte) dias, a implantação do benefício previdenciário nos 

termos da decisão acostada ao ID n.º 11108541. Proceda-se a intimação 

da autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento 

da ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Item II – Considerando-se que as partes não apresentaram impugnação ao 

laudo pericial (ID n.º 10885899 e ID n.º 11833010), com fundamento no 

conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho 

da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de pequeno valor, 

com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito. Item III 

– À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura 

de vista dos autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 
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dias, apresentem alegações finais. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002235-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PIZZARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002235-09.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o fato de a autora ser portador de deficiência, que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o 

direito à percepção do auxílio-doença. Provas deferidas: considero, que a 

realização de exame médico-pericial revela-se como meio imprescindível 

para verificar as condições físicas e de saúde do requerente [art. 42 da 

Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova 

pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, para atuar no processo, o 

médico Mário Kaway Filho, que deverá ser intimado sobre a nomeação e 

para que indique data e horário para a realização do ato. Intime-se o perito, 

as partes e seus advogados, para que compareçam no consultório médico 

do Dr. Mário Kaway Filho, cujo endereço deverá constar no mandado, a 

fim de que os requerentes sejam submetidos a perícia. Estabeleço que o 

laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade. Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, 

arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais devidos 

ao Dr.ª Mário Kaway Filho, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte 

nos art. 1.º e art. 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2.007 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Distribuição do 

ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VANGUARDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR (RÉU)

 

Processo n.º 1001379-79.2016.8.11.0045. Intime-se a exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento no feito. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002044-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DASSOLER OAB - MT0009926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo n.º 1002044-95.2016.8.11.0045. Através do Ofício Circular n.º 

02/2018-DAP, de 10/01/2018, foi comunicado que a Primeira Seção do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar, sob o regime dos 

recursos repetitivos, o julgamento do Resp. nº 1.692.023/MT, Resp. nº 

1.699.851/TO e EREsp. nº 1.163.020/RS, e, ao mesmo tempo, 

determinou-se o sobrestamento do andamento de todos os processos 

pendentes, individuais e coletivos, que tratem do Tema 986: “Inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS”. Portanto, diante desta moldura, 

considerando-se que a presente demanda se encaixa na hipótese 

prevista no âmbito do Tema 986, do Superior Tribunal de Justiça, 

Determino a suspensão do processo, até ulterior deliberação da Corte 

Superior de Justiça. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003184-67.2016.8.11.0045. Intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente documento comprobatório idôneo de 

renda (p.ex.: CTPS, declaração do empregador, cópia de extrato de 

recebimento de benefício previdenciário). 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 26 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003184-67.2016.8.11.0045. Intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente documento comprobatório idôneo de 

renda (p.ex.: CTPS, declaração do empregador, cópia de extrato de 

recebimento de benefício previdenciário). 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 26 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003860-15.2016.8.11.0045. Com lastro no conteúdo 

normativo do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, Defiro 

o pedido de juntada de documentos formulado pela empresa requerida, 

visto que se constituem como documentos que objetivam contrapor os 

argumentos, formulados pelo requerente, ao mesmo tempo, consolidam-se 

como elementos de informação que, potencialmente, podem influenciar no 
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julgamento da questão. 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, os extratos 

bancários, relativos ao mês em que o crédito, objeto do contrato de mútuo, 

foi creditado na conta bancária pertencente ao autor. 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. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003860-15.2016.8.11.0045. Com lastro no conteúdo 

normativo do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, Defiro 

o pedido de juntada de documentos formulado pela empresa requerida, 

visto que se constituem como documentos que objetivam contrapor os 

argumentos, formulados pelo requerente, ao mesmo tempo, consolidam-se 

como elementos de informação que, potencialmente, podem influenciar no 

julgamento da questão. 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, os extratos 

bancários, relativos ao mês em que o crédito, objeto do contrato de mútuo, 

foi creditado na conta bancária pertencente ao autor. 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. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83767 Nr: 3269-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a, CLAUDIO ANTONIO SQUIZANI, HELMUTE AUGUSTO 

LAWASCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 Processo n.º 3269-12.2012.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Marcelo Augusto 

Borges contra Agrocisa – Agropecuária, Comércio e Industria S/A, que 

visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88457 Nr: 2340-42.2013.811.0045

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA LEITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2340-42.2013.811.0045.

Mesmo após o decurso de mais de quatro anos desde o ajuizamento da 

ação, a autora ainda não promoveu a citação da requerida, embora 

subsista no processo informações a respeito do endereço da ré (fls. 

43/46). Portanto, considerando-se que a citação válida constitui 

pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo [art. 239 do Código de Processo Civil] e que incumbe ao autor o 

ônus processual de providenciar/promover a citação do réu [art. 240, § 2.º 

do Código de Processo Civil], como medida de prudência, DETERMINO que 

se proceda, pela derradeira vez, a intimação da autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a citação da requerida, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito, dado a ausência de 

pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21034 Nr: 2303-59.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD- ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Processo n.º 2303-59.2006.811.0045 – CÓD. 21034.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

Cumpra-se o item I da decisão acostada à fl. 445.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 1986-61.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD- ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 
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EXPOLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 Processo n.º 1986-61.2006.811.0045 – CÓD. 20678.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão acostada à fl. 445 (emissão 

de certidão comprobatória da dívida).

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94064 Nr: 1068-76.2014.811.0045

 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: JOSE CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 2 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14642 Nr: 529-28.2005.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:MT/3838, MARCELO PESSÔA - OAB:6734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 188/2005.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 956-78.2012.811.0045

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CHAMPAN ZAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 956-78.2012.811.0045.

Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92186 Nr: 6052-40.2013.811.0045

 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: TRANPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. CAVLAC - ME, SULAMERICA COMPANIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 Processo n.º 6052-40.2013.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que foi determinada a 

intimação das partes litigantes para que indicassem e justificassem as 

provas que pretendiam produzir, ao que apenas a empresa requerida PL 

CAVLAC Ltda. ME deduziu pedido expresso de produção de prova pericial 

(fls. 191 e 194). Logo em seguida, foi proferido despacho saneador, 

momento em que foi ordenada a produção da prova pericial e estabelecido 

que a empresa requerida PL CAVLAC Ltda. ME deveria suportar com o 

ônus do pagamento dos honorários periciais (fls. 196/198).

Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a 

companhia requerida PL CAVLAC Ltda. ME, devidamente intimada, em três 

ocasiões, deixou de realizar o pagamento dos honorários periciais (fls. 

212/213, 215/216 e 228/231). Entretanto, a empresa Sul América 

Companhia Nacional de Seguros, nesse ínterim, manifestou concordância 

acerca da produção da prova pericial (fl. 199) e, posteriormente, inclusive, 

interpôs recurso contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de 

arbitramento e redução dos honorários periciais (fls. 215 e 217/222). 

Portanto, diante deste cenário, considerando-se que subsiste possível 

interesse das demais partes litigantes em produzirem a prova pericial, 

como medida de prudência, para evitar futura configuração de 

cerceamento de defesa, DETERMINO que se proceda a intimação da 

autora e da empresa litisdenunciada Sul América Companhia Nacional de 

Seguros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se possuem 

interesse na produção da prova pericial e, caso positivo, realizem, no 

prazo suplementar de 10 (dez) dias, o pagamento dos honorários 

periciais, sob pena de decretação da perda da faculdade de produção da 

prova pericial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 3048-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MADRID HORITA - 

OAB:

 Processo n.º 3048-92.2013.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90778 Nr: 4683-11.2013.811.0045

 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: GILMAR FUMAGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 
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OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 4683-11.2013.811.0045.

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].

Pois bem. Da análise do material cognitivo produzido no processo, 

vislumbra-se que, de fato, por equívoco material, não houve a apreciação 

do pedido contido no item 8, no subitem 7 da petição inicial, relativo à 

apresentação dos extratos das contas gráficas financeiras das cédulas 

rurais objeto da lide. Com efeito, tratando-se de documento comum às 

partes, que se encontra em poder da instituição financeira requerida, 

viável a pretensão exibitória do requerente [artigos 396 e 399, inciso III, 

ambos do Código de Processo Civil].

Ante o exposto, devido a existência de omissão, ACOLHO os embargos 

de declaração formulados por Gilmar Fumagalli, para o fim de PROMOVER 

a retificação do veredicto juntado nas fls. 233/239 dos autos e, 

consequentemente, DETERMINAR que a instituição financeira requerida 

apresente os extratos das contas vinculadas/contas gráficas financeiras 

das cédulas rurais n.º 88/00409-0, em relação a todo o período contratual.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102638 Nr: 39-54.2015.811.0045

 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: JAQUELINE DA SILVA SANTOS

 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

 Processo n.º 39-54.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Alexandre Azevedo 

Antunes contra Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda., que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102635 Nr: 36-02.2015.811.0045

 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: ANTONIA SELMA FERREIRA DA SILVA

 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

 Processo n.º 36-06.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Alexandre Azevedo 

Antunes contra Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda., que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100664 Nr: 6429-74.2014.811.0045

 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: VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 2 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12273 Nr: 1067-43.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42205 Nr: 2513-37.2011.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 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 
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Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88889 Nr: 2793-37.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE-COSTA FAZENDAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT - 5222, RUBEN MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103066 Nr: 297-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELEI MATOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105815 Nr: 1698-98.2015.811.0045

 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): FASTRAKX WORDS TRADERS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106954 Nr: 2293-97.2015.811.0045

 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: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOMINGOS PEREIRA, ALINE KETLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane da Cunha Ribeiro - 

OAB:GO0027263, RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 5138-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVERDE- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106954 Nr: 2293-97.2015.811.0045

 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: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMIBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOMINGOS PEREIRA, ALINE KETLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane da Cunha Ribeiro - 

OAB:GO0027263, RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 5138-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVERDE- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109568 Nr: 3700-41.2015.811.0045

 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: MARCELO DA SILVA FREITAS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10445/MT

 Processo n.º 3700-41.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Marcelo da Silva 
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Freitas Junior contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2287 Nr: 320-69.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEZ BOTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO TRABALHADORES NA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS DE L.R.V, MANOEL LEITE DA SILVA, 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: C. HUMBERTO DE OLIVEIRA 

JR - OAB:MT/11.208-B

 DELIBERAÇÕES

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa formulada por Rudinez 

Botega contra Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 

Mercadorias em Geral de Lucas do Rio Verde, Manoel Leite da Silva e 

Antonio José da Silva, em que objetiva a satisfação da obrigação jurídica. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, com lastro no conteúdo normativo do art. 

922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento feito [cf.: TJRS, 

Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Relatora Des. 

Liége Puricelli Pires, julgado em 29/05/2012]. Expeça-se ofício ao Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com o 

objetivo de realizar o cancelamento da penhora. Publicada em audiência. 

Registre-se. Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Advogada do Exequente: Adriane Marcon

Preposto do Executado: Heber Pereira Bastos

Advogado do Executado: Carlos Humberto de Oliveira Junior

Terceiro interessado: Wilmor Orlando Guse

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112292 Nr: 5083-54.2015.811.0045

 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: PATRICIA BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 5083-54.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Patrícia Bernaardo 

Silva contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108834 Nr: 3278-66.2015.811.0045

 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: ANTONIO MAGNO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BLACK JUNIOR ME, PAULO 

SÉRGIO BLACK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 Intimação da parte requerida por seu procurador, para que, no prazo de 

10(dez) dias, apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117784 Nr: 8291-46.2015.811.0045

 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: MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE PIEVE - 

OAB:OAB/MT 11284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8291-46.2015.811.0045.

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Maria Ester Lemos de 

Oliveira contra o Estado de Mato Grosso, em que asseverou que, devido à 

ocorrência de erro judiciário, experimentou danos materiais e morais.

Foi proferido despacho que deliberou por indeferir o benefício da 

assistência judiciaria gratuita. Posteriormente, em exame de liminar de 

agravo de instrumento, o E. TJMT deferiu efeito ativo ao recurso e 

suspendeu os efeitos da decisão agravada. Foi determinada a citação do 

requerido, que apresentou contestação.

Logo após, o E. TJMT negou provimento ao recurso de agravo de 

instrumento e manteve, consequentemente, a decisão que indeferiu a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à autora.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

O recolhimento/quitação das custas judiciais constitui pressuposto 

processual de regularidade formal da demanda. A ausência de pagamento 

das custas judiciais acarreta no cancelamento da distribuição e na 

extinção do processo [art. 290 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil/2015].

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 
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depreende-se que foi proferida decisão judicial, que deliberou por ordenar 

a intimação da autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetivasse o 

pagamento das custas judiciais e que a requerente, devidamente intimada 

para efetivar a quitação das custas processuais, quedou-se inerte (fls. 

151/154). Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a requerente deixou de realizar a liquidação das custas 

processuais, dentro do prazo assinalado, 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 IV e 

art. 82, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

sem a resolução do mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86243 Nr: 46-17.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920/MT

 Processo n.º 46-17.2013.811.0045.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que foi proferida sentença de mérito (fls. 88/91), que deliberou por julgar 

parcialmente procedente a pretensão autoral, para a finalidade de 

condenar o réu no pagamento de indenização por dano material na quantia 

em dinheiro equivalente a R$ 2.837,00 (dois mil, oitocentos e trinta e sete 

reais), corrigida monetariamente de acordo com o IPC-Fipe e com 

incidência de juros de mora de 12% ao ano.

O cálculo de liquidação da dívida, apresentado pelo exequente, não 

observa os parâmetros registrados na sentença de mérito, haja vista que 

não explicita o índice de correção monetária utilizado e, também, inclui, de 

forma indevida, a multa de 10% prevista no art. 523, § 1.º do Código de 

Processo Civil (fl. 100). O cálculo de liquidação da dívida, veiculado pelo 

executado, também apresenta inconsistências, pois inclui, ao arrepio da 

sentença de mérito que transitou em julgado, correção monetária segundo 

a TR e juros de mora de 6% ao ano (fl. 104-verso). Não foi utilizado, em 

nenhum dos dois cálculos, o que foi decidido e que transitou em julgado. 

Portanto, diante deste cenário, DETERMINO a remessa do processo para a 

Contadoria Judicial para elaboração de cálculo de liquidação da dívida, de 

acordo com os parâmetros da sentença. Com a juntada do novo cálculo, 

intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 1646-05.2015.811.0045

 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: PIERO CARLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1646-05.2015.8.11.0045.

Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e, caso queira, indique as provas que pretendem 

produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110189 Nr: 4051-14.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 Processo n.º 4051-14.2015.811.0045.

Intime-se o impugnado/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110190 Nr: 4052-96.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 Processo n.º 4052-96.2015.811.0045.

Intime-se o impugnado/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84035 Nr: 3547-13.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, 

ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS, ALCIDES MANFRIO, MARIA ARLETE 

BRANCO MANFINI, PAULO SERGIO MANFROI, GIZELE APARECIDA WERLE 

MANFROI

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

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Processo n.º 3547-13.2012.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa formulada por Banco do 

Brasil S/A contra Delfino Elisou Schirmer Mattos, Elisabete Teresinha de 

Mattos, Alcies Manfroi, Maria Arlete Branco Manfroi, Paulo Sérgio Manfroi 

e Gizele Aparecida Werle Manfroi, em que visa a compelir os executados 

a efetivar o pagamento da quantia em dinheiro materializada no título de 

crédito.

Recebida a petição inicial, foi deferida a medida liminar e procedida a 

citação de parte dos executados. Posteriormente, as partes litigantes 

formalizaram transação civil (fls. 87/92).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil, com a finalidade de 

efetivar a liquidação integral da dívida (fls. 87/92) e que a companhia 

exequente, devidamente intimada para manifestar-se a respeito da 

quitação da dívida, logo após a ocorrência do vencimento das prestações, 
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quedou-se inerte, conforme se evola do teor dos documentos arquivados 

nas fls. 100/102 dos autos.

A ausência de manifestação da companhia executada, devidamente 

intimada, deixa revelar, de maneira tácita, a sua aceitação quanto à 

quitação total da obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a 

existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de 

sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2979-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2979-65.2010.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32204 Nr: 1939-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 258/2009.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5338-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 5338-46.2014.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 6236-93.2013.811.0045

 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: AUTO CENTER VIDROS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELPS DO BRASIL INDUSTRIA DE CORREIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6236-93.2013.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a expedição de carta 

precatória, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento 

integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Expeça-se ofício ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, com o objetivo de proceder-se ao cancelamento do 

protesto.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004316-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TELASUL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SALOMONI GRAVINA OAB - RS35984 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004316-62.2016.8.11.0045. Proceda-se à expedição de 

carta precatória à Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade de 

promover a citação da executada e demais atos executórios, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição juntada no 

evento nº 10857653. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004301-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004301-59.2017.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 
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imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porque o 

pedido de concessão do auxílio-doença foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica (evento nº 10404881 – pág. 1) 

e também porque a autora recolheu as contribuições previdenciárias, na 

condição de contribuinte individual, no período compreendido entre 

11/2011 e 09/2016, conforme se observa do extrato previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (evento nº 10404919 - pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstia grave e que 

está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o 

Laudo Pericial encartado no evento nº 11311206. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Maria Conceição de Lima Oliveira, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Como é cediço, devido à condição de indisponibilidade de 

bens e direitos, o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos 

fatos articulados por parte do autor na petição inicial) não é aplicável à 

Fazenda Pública, de maneira a atrair a incidência do comando normativo 

do art. 345, inciso II do Código de Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no 

REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 

19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Mauro Campbell Marques, j. em 04/12/2012]. Portanto, diante desta 

moldura, Decreto a revelia da autarquia requerida, haja vista que 

devidamente citada, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento 

de resposta, ressalvado o disposto no art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a intimação das partes litigantes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem sobre o laudo pericial 

[art. 477, §1º do Código de Processo Civil]. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002041-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA GOMES ALVES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002041-43.2016.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, Determino que se realizem 

buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço da requerida. Com a juntada dos extratos, que 

seguem no anexo, expeça-se novo mandado de busca e apreensão e 

citação, registrando-se todos os referenciais de endereço indicados nos 

extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

5542284. Com lastro no teor do art. 3.º, § 9.º do Decreto-lei n.º 911/1969, 

Determino que se proceda a inclusão de restrição judicial, através do 

sistema Renajud, na margem do prontuário administrativo do veículo. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003217-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEO DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. PAULA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003217-57.2016.8.11.0045. Como forma de evitar 

vulneração à regra da vedação à decisão-surpresa [art. 10 do Código de 

Processo Civil], proceda-se à intimação do autor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem a respeito da possível configuração da 

prescrição. Após, venham conclusos para novo exame. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CASTRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003778-47.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi mantido entre 01/08/2017 e 
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23/08/2017 (evento nº 10597475 - pág. 3). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portador de moléstia grave, denominada hérnia inguinal 

bilateral, operada e recidivada à esquerda, e que está inapto ao exercício 

de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado 

no evento nº 12494259. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença ao autor 

Francisco de Castro Ferreira, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que 

tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício ao 

autor. Proceda-se à intimação das partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifestem sobre o laudo pericial [art. 477, 

§1º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

06 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001069-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SACCHI ABREU RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001069-05.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Despejo 

com pedido de tutela antecipada proposta por Kluge e Cia Ltda-ME em face 

de Cleonice Sacchi Abreu Rodrigues, pretendendo seja deferida medida 

liminar para a desocupação do imóvel locado, argumentando ter firmado 

contrato de locação e que a inadimplência por parte da requerida perdura 

desde o mês de novembro/2017. Segundo o disposto no art. 59, §1º, 

inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, com as alterações trazidas pela lei 

12.112/2009, é possível a concessão de medida liminar na ação de 

despejo que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel no 

vencimento, para que o imóvel locado seja desocupado 

independentemente de audiência da parte contrária, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) 

meses de aluguel. Cotejando o manancial informativo acostado aos autos, 

vislumbra-se que subsistem evidências que demonstram, em juízo de 

cognição não-exauriente, a existência de contrato de locação firmado 

entre as partes litigantes. Estas constatações podem ser extraídas a partir 

da juntada de cópia do contrato de locação celebrado (evento nº 

12316632). Vislumbra-se também que a autora efetivou a notificação 

extrajudicial da requerida para pagar o débito em atraso (evento nº 

12316328). Estão presentes, assim, os requisitos do art. 59, §1º, inciso IX, 

da Lei 8.245/1991. Ademais, de suma importância enfatizar, por oportuno, 

que é possível o oferecimento dos aluguéis em atraso como caução 

idônea e hábil a concessão da liminar para a desocupação do imóvel, 

objeto do contrato de locação [cf.: STJ, REsp n.º 42.193/SP, 6.ª Turma, 

Rel.: Min. Adhemar Maciel, j. 22/03/1994]. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

liminar de despejo formulado na inicial. a) Tome-se por termo a caução, 

consistente nos créditos correspondentes aos locativos em atraso. 

Lavre-se termo de caução. b) Após, expeça-se Mandado Liminar de 

Despejo, assegurando-se à locatária o prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação voluntária, ao final do qual poderá ser realizado o despejo 

compulsório, com reforço policial se for caso. c) Cite-se a requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias e, no mesmo 

prazo, requerer a autorização para purgação da mora, querendo (Lei n.º 

8.245/91, art. 62, II). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de abril de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125757 Nr: 3356-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:MT0021678O

 Nos termos da legislção vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(s) advogado(s) do réu para, no prazo legal, apresentarem as razões 

recursais da apelação interposta à fl. 164-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142306 Nr: 4725-21.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS MACEDO, EVERTON 

ALBUQUERQUE BARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados ADRIANO 

MARTINS MACEDO E EVERTON ALBUQUERQUE BARÃO, qualificados nos 

autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, 

inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LOS da prática do 

crime descrito no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 

nº. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108280 Nr: 2980-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAS BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAS BISPO DOS SANTOS, Rg: 

12782192-89, Filiação: Lindaura Bispo dos Santos e Norberto da Cruz dos 
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Santos, data de nascimento: 13/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Juazeiro-BA, solteiro(a), Telefone 65 96809154. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima 

qualificado, de acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) 

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

cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Resumo da Inicial: Consta nos referidos autos que nos dias, 26/12/2014, 

03/02/2015 e 04/02/2015, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, o 

denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Arnaldo 

João Pozzebon. Assim agindo, o denunciado teve suas condutas 

amoldadas ao artigo 171, caput, por 02 (duas) vezes, e ao artigo 171, 

caput, c/c com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do 

artigo 69 do Diploma Penal Repressivo,razãp pela qual é, neste ato, 

denunciado pelo Ministério Público Estadual, requerendo que Vossa 

Excelência receba e autue a presente DENÚNCIA, a instaurar o 

competente procedimentopenal, citando o acusado e prosseguindo-se 

com o feito até ulterior sentença condenatória.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi 

posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão 

no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos 

pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal, 

bem como existir nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

caracterizar justa causa para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o 

acusado e intime-o para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá indagar o denunciado, se o mesmo possui advogado 

constituído, e caso não possua, se tem condições de constituir advogado. 

Caso o denunciado não apresente a resposta no prazo legal ou não 

constitua Defensor ou informe não possuir condições de constituir 

advogado, nomeio desde já para a defesa do mesmo o ilustre Defensor 

Público que oficia nesta Vara, devendo ser intimado da nomeação bem 

como para oferecer resposta à acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, 

§2º, do CPP, com as alterações da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado 

para citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 

362, do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 

363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério 

Público, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. Do 

Pedido de ArquivamentoAnalisando detidamente os autos, acolho o 

parecer do membro do Ministério Público, levado a efeito às fls. 97/98, 

cujos fundamentos por ele expostos adoto como razões de decidir.ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de arquivamento do 

presente inquérito policial formulado pelo Ministério Público em relação ao 

crime previsto no artigo 297, §2°, do CP, imputado ao indiciado JOAS 

BISPO DOS SANTOS, ressalvada a hipótese do artigo 18, do Código de 

Processo Penal.Às providências e expedientes necessários, observando 

as formalidades legais.

Advertência: Na resposta, o denunciado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o 

máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

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, Daniele Ferreira dos 

Santos Olive, digitei.

Lucas do Rio Verde, 06 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153155 Nr: 1820-09.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CLÓVIS ANTONIÁCOMI 

- OAB:3407-MT

 Vistos etc.,

1. Designo audiência admonitória para o dia 05 de junho de 2018, às 

13h00min.

2. Intimem-se o recuperando (fl. 14/verso).

3. Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 149730 Nr: 9503-34.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WENIKER FERREIRA, JEFFERSON 

DOUGLAS MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN AUGUSTO MENDES 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345/O

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de maio de 2018, às 15h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, havendo nos autos auto de exame de arma de fogo, 

encaminhem-se a arma de fogo e as munições apreendidas (fl. 31) à 

unidade do exército mais próxima para destruição ou doação, nos termos 

do artigo 25, da Lei n° 10.826/2003.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-62.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VILLAGE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

BASEI & BASEI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial e considerando que o alvará de levantamento já foi 

expedido, INTIMO a parte exequente para atualização dos cálculos, 

descontando-se o valor referente ao alvará expedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos da decisão de Id. 12503957. Lucas do Rio Verde 

- MT, 06 de abril de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL OLIVEIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO)

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000289-36.2016.8.11.0045 Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo Executado, a extinção é medida que se impõe 

consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

alvará em favor do exequente. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 03 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010730-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEMENTINO SANTANA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA COSTA BERTONCELLO OAB - MT19161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010730-88.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PROCESSO E 

PROCEDIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE 

CLEMENTINO SANTANA ALVES Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o 

executado devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito 

exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento do crédito Id. 

12395549. Além disso, o exequente manifestou concordância com o 

pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, nos termos 

dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 

925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

(54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observado 

os dados bancários para transferência informados no Id. 12424807. 

Publique-se. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES SOUSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000202-46.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARISTOTELES 

SOUSA FERREIRA Parte Ré: EXECUTADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A, PRODENT - ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA. Vistos. EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 12512999. 

Publique-se. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003677-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003677-10.2017.8.11.0045 Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que se impõe 

consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

alvará em favor do exequente. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 05 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004172-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALISON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004172-54.2017.8.11.0045 Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 11439006). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 11439006, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento dos 

valores em favor do autor. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003501-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003501-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANDERSON DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a 

parte autora, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome (ID 9841559), documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos 

artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-55.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010685-55.2013.8.11.0045 REQUERENTE: MILTON SOARES 

RIBEIRO REQUERIDO: BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA 

Vistos. Intime-se o exequente para indicar bens passiveis de penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011506-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON MEDEIROS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011506-88.2015.8.11.0045 REQUERENTE: KLEYTON 

MEDEIROS DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Primeiramente, não constitui demasia destacar, por oportuno, 

que, de acordo com expressivo/significativo entendimento jurisprudencial 

versando acerca da temática ‘sub judice’, a preexistência de histórico 

pretérito de anotações legítimas, de registros nos cadastros de 

inadimplentes, decorrentes de relações de direito material totalmente 

distintas, rechaça/afasta a caracterização da responsabilidade civil, fruto 

de danos morais, derivada da realização de nova inscrição, mesmo que 

realizada de forma irregular, pois o dever de indenizar deriva, como 

consequência direta, da imputação/atribuição, de forma indevida, da 

condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, não detém este 

predicado/característica — ressalvado o direito ao cancelamento do 

registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, realizada em 

02/01/2012, em relação a débito cujo credor também é a requerida, foi 

objeto da ação de autos nº 8011505-06.2015.8.11.0045, o qual foi julgado 

improcedente. Cabe registrar, por ser expressiva desse entendimento, a 

compreensão do tema consubstanciada através do enunciado da Súmula 

n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, 

que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Pois bem. Do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a 

parte autora teve restrição em seu nome referente a cobrança no valor de 

R$ 157,96 (cento e cinqüenta e sete reais e noventa e seis centavos), 

contrato n° 039282663000014, informada em 01/02/2012, lançada pela 

empresa requerida. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade das negativações, uma vez que não apresentou o contrato 

objeto da negativação devidamente assinado pela parte requerente. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a ré deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante relatado alhures. D’outra banda, de suma importância enfatizar, 

por oportuno, que compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, máxime do teor dos documentos que acompanham a inicial, 

depreende-se que, precedentemente à data da concretização do registro 

desabonador, efetivado por parte da requerida, subsistia, ao mesmo 

tempo, também, outras inscrições, aparentemente legítimas e regulares, de 

registro nos cadastros de proteção ao crédito, fruto de relação de direito 

material distinta. Por via de consequência, diante desta moldura, não 

obstante a existência de evidências concretas que demonstram, de 

maneira segura, a irregularidade do procedimento de inscrição do registro 

desabonador, considerando-se que subsiste, preexistente à nova 

inscrição irregular, histórico pretérito de anotações legítimas, que 

traduzem a existência de registros nos cadastros de proteção ao crédito, 

derivadas de relações de direito material totalmente distintas — o que, 

‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe como obstáculo 

intransponível para a configuração da responsabilidade civil —, considero 

que, solução outra não resta, senão a que opta pela vereda do 

indeferimento do pedido indenizatório. D’outra banda, no que tange ao 

pedido contraposto de condenação em litigância de má-fé, verifico que o 
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mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque o demandado não 

fez qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita do autor, tampouco 

que tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo em razão da mesma, de 

forma que a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial, para o fim de: a) Declarar a inexistência do débito 

inscrito objeto da lide (contrato n° 039282663000014, no valor de R$ 

157,96), e, como consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da 

parte autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Indeferir 

o pedido de condenação por danos morais; c) Indeferir o pedido 

contraposto; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 

54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de setembro de 2016. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, 

com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95[1]. II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de setembro de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A. LOPES CURSOS E EVENTOS - ME (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001015-73.2017.8.11.0045 REQUERENTE: THIAGO MOREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intime-se as 

partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. 

Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-18.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A (ADVOGADO)

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIR A SENTENÇA EM 15 

(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 10%, CONFORME DECISÃO 

ABAIXO. DECISÃO: I. Intime a reclamada da decisão sob o ID 1999636. II. 

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença. III. Intime o executado 

para, em 15 dias, cumprir o julgado, sob pena de multa de 10%. IV. Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 16 de dezembro de 2016. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ZATTA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000073-07.2018.8.11.0045 REQUERENTE: CASSIANO ZATTA 

DA ROSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 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, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-29.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 23/05/2018, ÀS 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003597-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEOMAR HUBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE EFETUAR, A parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 
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Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004464-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BENEDITO PAIXAO LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 23/05/2018, ÀS 16H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005120-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DO ROSARIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/05/18 16H15, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-86.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/06/2018. às 14:00 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: 1005120-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DO ROSARIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005120-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: TIAGO DO 

ROSARIO MONTEIRO REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS 

LTDA - ME Vistos. TIAGO DO ROSARIO MONTEIRO ingressou com ação 

de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em 

desfavor de DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA, consistente em 

obter a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes dos órgãos 

de restrição ao crédito. Narra na inicial que obteve conhecimento que seu 

nome foi inserido no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, 

referente a uma dívida no valor de R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa 

reais), tendo como a data do débito 20.06.2014 e disponibilizado no 

sistema do SCPC na data de 28.06.2015. Alega que não possui qualquer 

vinculo contratual com o reclamado. Por fim, requereu a concessão dos 

efeitos da tutela consistente em determinar a exclusão do seu nome do 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a parte 

autora postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplente alegando 

desconhecer os motivos pelos quais o seu nome foi inserido no rol de 

inadimplentes, no entanto verifica-se que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados, sobretudo porque em análise dos 

documentos que instruíram a inicial observo que inexistem elementos 

suficientes para concluir que a inscrição no serviço de proteção ao 

crédito se deu de forma ilícita, sendo prudente aguardar a instrução 

processual para melhor esclarecimento dos fatos. Dessa forma, ausente 

prova inequívoca apta ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem com a urgência, afigura-se incabível, o deferimento da 

medida de pleiteada, fazendo-se necessária a oportunização do exercício 

do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Posto isto, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro a emenda a inicial. Defiro a inversão do ônus da 

prova, por entender que a parte autora é hipossuficiente no caso em 

apreço, devendo a parte reclamada trazer aos autos toda documentação 

que temem seu poder no que diz a respeito relação jurídica com autor, no 

prazo da contestação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005248-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/05/18 16H30, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010407-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FELIX DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI OAB - PE19353 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 08 de março de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/05/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001318-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. ZELIA GOMES DUARTE, qualificada na inicial, ingressou com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela Antecipada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., sustentando, em síntese, que a requerida realizou inspeção, emitindo 

fatura de consumo não faturada, referente aos meses de março/2016 a 

dezembro/2017, no valor de R$ 1.129,36 (um mil, cento e vinte e nove 

reais e trinta e seis centavos). A autora parcelou o débito em dez vezes e 

após segunda inspeção realizada pela requerida, a autora se viu 

devedora de outra fatura no valor de R$ 1.129,36 (um mil, cento e vinte e 

nove reais e trinta e seis centavos). Aduz que as cobranças são 

indevidas e pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de 

suspender a cobrança, determinar que a reclamada se abstenha de incluir 

a autora no cadastro de inadimplentes e se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão do 

valor cobrado e não contratado pela autora. Verifico, assim, que estão 

demonstrados os pressupostos acima citados, uma vez que a hipótese de 

ter seu nome incluído no cadastro de restrição ao crédito, mormente 

quando decorre de cobrança em que o devedor assevera indevida, 

tampouco tenha anuído na contratação do serviço. Assim sendo, ainda 

que numa análise superficial dos fatos, entendo que está presente prova 

apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que a reclamada suspenda a cobrança 

do T.O.I. nº 666939 e 676616, no valor total de R$ 2.258,72 (dois mil e 

duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), se abstenha 

de inserir o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes no que se 

refere ao débito discutido nos autos, bem como se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

autora em razão do débito discutido nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, 

contrato em discussão ou prova de que a reclamante não autorizou a 

contratação do cartão, incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Defiro a emenda a inicial. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010307-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOENIG & KOENIG LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 23/05/18 17h, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003510-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO VILHENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003510-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DO 

SOCORRO VILHENA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10445700), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11475057), 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

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002600-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERBI BIRATAN DE LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002600-63.2017.8.11.0045 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, 05 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001182-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ (EXECUTADO)

VALESCA CELITA FORNECK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001182-56.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 31.583,16; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VALESCA 

CELITA FORNECK, ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para que providencie o pagamento da diligência do oficial 

de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00,(sessenta reais), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 6 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001225-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SADIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVALDO ALVES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001225-90.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 53.270,70; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: SADIA S.A. REQUERIDO: NORIVALDO ALVES PEIXOTO 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do REQUERENTE, para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por quilômetro 

percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 6 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40710 Nr: 1015-03.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR, RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Eduardo F. Villela - OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13.458-A, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Cautelar Inominada ajuizada 

contra a requerida ROSIANE CRISTINA DE SOUZA, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC e, extingo o processo sem resolução de mérito, por 

ilegitimidade de parte, em relação ao requerido REGINALDO PAULO 

RAMOS, nos termos do art. 485, inciso, VI, do CPC.Condeno o autor nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

aos advogados dos requeridos, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

contudo suspendo a exigibilidade de tal verba, face a gratuidade de justiça 

deferida, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, dando-se as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22428 Nr: 341-64.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANHOÉ SILVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL'AGNOL 

MULLER - OAB:11603/MT, JAIR CARLOS CRIVELETO - OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes da designação 

de hasta pública na data de 16/05/2018 conforme informado pela leiloeira 

de pp.86/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144272 Nr: 5779-22.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILMAR DELFINO BRITO E 

OUTROS, CAMILLA AFONSO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SIQUEIRA ANTUNES - 

OAB:67.509, JOARA CHRISTINA MUCELIN TROIS - OAB:RS/47.734, 

LEONARDO KRAMER DO PRADO - OAB:RS/88.074
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103002 Nr: 253-45.2015.811.0045

 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: BRUNO FELIPE DE CASTRO ZANQUETA, ROSANGELA 

APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 09/05/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, afim de realizar designada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001152-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERT PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Indenização entre as partes acima 

descritas. Relata o autor que possuía uma conta no banco réu, na época 

em que laborou para empresa BRF, há aproximadamente 8 anos, sendo 

que a abertura de conta foi obrigatória para recebimento do salário. Que 

em razão do desligamento da empresa o autor foi até o banco réu com a 

finalidade de encerrar a conta salário que possuía e após isso nunca mais 

fez qualquer movimentação, tanto que, atualmente, a conta encontra-se 

INATIVA. Diz que recentemente foi fazer a revisão no seu automóvel e 

tentou fazer o parcelamento do pagamento, porém, teve seu pedido 

negado por estar com o nome negativado. Inconformado com a situação, 

tendo em vista que jamais havia deixado de pagar qualquer conta, por zelo 

ao seu nome, procurou saber o motivo da negativação e teve 

conhecimento que seu nome havia sido inscrito no cadastro de devedores 

pelo Banco Bradesco em 11/01/2016, sendo cobrado o valor de R$ 

2.909,51. A negativação realizada em nome do autor proporcionou lhe 

danos de ordem econômico financeira, pois tal registro negativo dificulta o 

acesso ao crédito, visto que lhe imputou um histórico de mal pagador. 

Posto isto, requer a concessão de tutela de urgência, para retirada de seu 

nome no cadastro de inadimplente. É a síntese.Decido. Pois bem 

compulsando os autos, nota-se que o requerente comprovou que seu 

nome encontra-se inscrito no cadastro de inadimplente, por uma divida que 

alega não possuir, assim presentes os requisitos para deferimento da 

tutela perquirida, qual seja, a fumaça do bom direito e a urgência. Posto 

isto, defiro a liminar vindicada, para determinar a retirada do nome do autor 

do cadastro de inadimplente, em razão da dívida no valor de R$ 2.909,51, 

para com o Banco Réu, conforme documento encartado Id. 12416313. 

Oficie-se ao Serasa. Designo audiência de conciliação/Mediação para o 

dia 05 de julho de 2018, às 14:30 horas, nos termos do que determina a 

Ordem de Serviço n.º 01-2016-CEJUSC, devendo a escrivania proceder o 

agendamento de audiência conciliatória, no sistema PJE. Cite-se os 

requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do 

CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como intime-se a parte 

autora. A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde /MT, 06 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100289 Nr: 2395-94.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T, José Renato de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

16/05/2018 às 15h00min (MT), no edifício do fórum desta Comarca. 

ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e saneamento, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. b) 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80879 Nr: 3900-62.2011.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Mansuelo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Bambina Malacarne

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-63.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLA BRENDA DOS SANTOS KIST (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que transcorreu o prazo para a executada 

efetuar pagamento da dívida em 21/03/2018 sem manifestação até a 

presente data. Assim sendo, em cumprimento ao r. despacho do mm. juiz, 

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: 8010115-10.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITANGELA RAMILHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010115-10.2014.8.11.0021 REQUERENTE: 

RITANGELA RAMILHA MENDES Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-55.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010026-55.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY 

PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA Considerando que os autos de embargos 

à execução tombados sob o n.º 1010183-23.2015.811.0021 já foram 

extintos sem resolução meritória, e que na decisão anterior 

determinava-se a suspensão do presente feito para aguardar a audiência 

no processo anteriormente referido, determino que seja a exequente 

intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, impulsionar o feito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 25 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-55.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY FERNANDES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010026-55.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY 

PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA Considerando que os autos de embargos 

à execução tombados sob o n.º 1010183-23.2015.811.0021 já foram 

extintos sem resolução meritória, e que na decisão anterior 

determinava-se a suspensão do presente feito para aguardar a audiência 

no processo anteriormente referido, determino que seja a exequente 

intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, impulsionar o feito, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 25 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 29341 Nr: 3230-95.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBL, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 29341

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Parte Autora 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.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21029 Nr: 1459-53.2007.811.0020

 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
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 PARTE AUTORA: CLEONICE LUÍZA DE REZENDE SOUZA, SEBASTIÃO 

BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁRIO BRANTIS (espólio)., EDNA 

APARECIDA BRANTIS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 21029

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Parte Autora 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.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2829 Nr: 741-66.2001.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA- Administradora de Consórcio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRAGA BUENO, RANDES PAULO 

BORGES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MURICY 

MONTALVÃO - OAB:24294/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT

 Código n.° 2829

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Parte Autora 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.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20256 Nr: 737-19.2007.811.0020

 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: EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEL ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 20256

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Parte Autora 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.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 23 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34165 Nr: 1700-85.2011.811.0020

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 34165

Vistos, em correição.

 Ante o lapso temporal, INTIME-SE a Exequente para ratificar e/ou retificar 

a petição de fls. 149/154, bem como juntar cálculo atualizado, no prazo 

legal, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 17542 Nr: 735-83.2006.811.0020

 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: HÉLIO DUTRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislçao vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos, ficando Vossa Senhoria, devidamente intimado para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias sob o laudo de fls.151/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52392 Nr: 1753-32.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO MICHEL CABECIONE ALMEIDA, 

REGINALDO SERAFIN DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, em 

cumprimento a decisão de fls.87/92 e provimento 84/2014 da CGJ/MT, 

impulsiono estes autos, ficando vossa senhoria intimado a impulsionar os 

autos no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de extinção e 

arquivamento como baixa definitiva.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84963 Nr: 4163-87.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TERCEIROS 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Alvará Judicial para levantamento 

de valores depositado em conta do Sr. Rudiney Ferreira de Souza, 

falecido em 20/08/2014.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os 

requisitos do artigo 319 do CPC/2015, que segue procedimento especial do 

art. 719ss do CPC/2015.2. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita nos termos 

do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, 

caso haja ventilado pedido com os requisitos exigidos.3. Conforme regra 

do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, 

III, CPC/2015), publicável uma única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis 

interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil.4. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do 

artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC/2015.5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de agosto 

de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 27 de março de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85757 Nr: 4318-90.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDE AUXILIADORA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TERCEIROS 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Alvará Judicial com a finalidade de 

levantamento de valores depositados em conta do Sr. Jonathan Vitor 

Chaves, falecido dia 30/06/2012.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os 

requisitos do artigo 319 do CPC/2015, que segue procedimento especial do 

art. 719ss do CPC/2015.2. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita nos termos 

do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, 

caso haja ventilado pedido com os requisitos exigidos.3. Conforme regra 

do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, 

III, CPC/2015), publicável uma única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis 

interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil.4. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do 

artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC/2015.5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de agosto 

de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 27 de março de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85592 Nr: 4283-33.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAADO, CARLI ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Alvará Judicial com a finalidade de 

levantamento dos valores relativos ao PIS e FGTS em nome do Sr. Altemar 

Aragão Pindaiba, falecido dia 11/09/2016.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os 

requisitos do artigo 319 do CPC/2015, que segue procedimento especial do 

art. 719ss do CPC/2015.2. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita nos termos 

do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, 

caso haja ventilado pedido com os requisitos exigidos.3. Conforme regra 

do art. 721 do CPC/2015, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, 

III, CPC/2015), publicável uma única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis 

interessados para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código 

Instrumental Civil.4. Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do 

artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do CPC/2015.5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de agosto 

de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 27 de março de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85842 Nr: 4385-55.2017.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - LÍRIO DO VALE COSTA, TERCEIROS 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Inventário proposta pelo 

inventariante, visando a transferência dos bens deixados pelo "de cujus" 
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à herdeira.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os 

requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita.3. Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, 

NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 

622, I, todos do CPC/2015.4. Apresentadas as primeiras declarações, 

forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e 

da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro 

incapaz ou ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver 

testamento, também o testamenteiro, observando a diligente gestora 

judicial os dizeres do referido artigo.5. Concluídas referidas citações, 

conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes 

possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo com base 

no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015.6. Superado 

os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações 

das partes interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, 

sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela 

Fazenda Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão para fins 

e tempos do artigo 630 do CPC/2015. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de agosto de 2017.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 27 de março de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76766 Nr: 4610-12.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: NELSON TESTONI, LACAINA CRISTINA REZENDE MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22.739-0/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, retirar o mandado de 

inscrição.

Alto Araguaia - MT, 5 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90606 Nr: 6695-34.2017.811.0020

 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: ROSANA DOS REIS DE SOUZA, CAMILA PAMELLA 

ALMEIDA ARANTES, GERONICE DOS REIS MEDRADE, ESPÓLIO - DE 

SEBASTIÃO ARANTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 6 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92825 Nr: 1151-31.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto, em consonância com o art. 33 e seguintes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente DEFIRO a medida liminar vindicada, 

concedendo a guarda provisória da criança MATEUS GUSMÃO DE 

AGUIAR ao Requerente MARCIANO RODRIGUES DE AGUIAR, genitor do 

menor, o que faço com arrimo no art. 33, § 1º, da Lei 8.069/1990, devendo 

ser lavrado e assinado o competente termo nos autos, cientificando a 

requerente da ressalva prevista no artigo 35 da Lei mencionada, o que 

implica em dizer que a medida ora concedida poderá ser revogada a 

qualquer tempo, desde que surjam motivos determinantes.16. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 16h00 (MT).17. 

CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, 

para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC/2015.18. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 19. CONSIGNE-SE no 

mandado e/ou carta precatória que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).20. DÊ-SE 

ciência ao Ministério Público Estadual. 21. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92925 Nr: 1211-04.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS FERREIRA VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ESTRELA E ESTRELA MATERIAIS 

ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 24 de 

MAIO de 2018, às 12h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 
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autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75407 Nr: 3696-45.2016.811.0020

 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: CAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência de união estável entre as partes, o período em 

que perdurou a mesma, a identificação e partilha dos bens adquiridos na 

constância da convivência, alimentos para os filhos menores, guarda e 

visitas.7. Ante ao exposto, para deslinde do meritun causae, entendo 

necessária designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo 

para o dia 15/05/2018, às 17h00 (MT). 8. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as pessoalmente, se necessário, e advertindo-as do disposto 

no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil de 2015.11. As partes e 

testemunhas residentes nos termos de outros juízos serão intimadas e 

ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para tanto, EXPEÇA-SE carta 

precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, observando a diligente 

gestora judicial o regramento do artigo 260ss do CPC/2016 e norma de 

regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as partes para fins e 

prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-98.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNY AWWAD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 28/05 de 2018 , às 8:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 6 de abril de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-40.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROMANO DA SILVA (EXEQUENTE)

RAFAEL ROMANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAEL REGINA TEIXEIRA (EXECUTADO)

REINALDO PRUDENCIO BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento :56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 28/05 de 2018 , às 8:50 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 6 de abril de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93812 Nr: 3545-86.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que às folhas 108 já houve o indeferimento de penhora em 

nome dos sócios, defiro tão somente a realização da penhora via Sistema 

RENAJUD em nome da pessoa jurídica, valendo como termo o próprio 

extrato.

 A penhora devera ser realizada em nome de COMÉRCIO E INDUSTRIA DE 

ARTIGOS DE COURO E PLASTICOS, CNPJ nº 00.360.403/0001-41.

Se a penhora online for realizada com sucesso, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado para, em não possuído pessoalmente, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora 

realizada.

Certifique-se acerca da apresentação, ou não, de embargos e, em caso 

positivo, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no prazo legal.

 Se a penhora de veículo restar infrutífera, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 05 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 3017-28.2009.811.0008

 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: PSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos, etc.

Homologo o laudo de avaliação do imóvel realizado nos autos.

Intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135167 Nr: 1656-58.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO BENASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 05 de abril de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 2298-02.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES FERREIRA, ANÉSIO ALVES FERREIRA, 

MARIA ALVES FERREIRA, ALZIRA ALVES FERREIRA DOS REIS, 

APARECIDO ALVES FERREIRA, ANTONIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARCELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido da Fazenda Pública estadual (fls. 43/45) para que a 

inventariante junte nos autos em 20 (vinte) dias os documentos listados 

nos itens a e b (fl. 44).

Após, vistas à Procuradoria-Geral do Estado para manifestação em 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135252 Nr: 1710-24.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS NAVEGANTES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias (artigos 355 e 183 do CPC), advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 05 

de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 6755 Nr: 1183-05.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos, etc.

Analisando a manifestação 388, percebo que assiste razão à parte 

autora. A sentença homologou o acordo entabulado entre as partes, onde 

ficou acertado que as custas remanescentes ficarão a cargo dos 

executados.

Desta forma, intimem-se os executados para recolherem as custas 

processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme estabelece 

a Seção 28 da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135253 Nr: 1711-09.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o autor para replicar em 15 (quinze) dias. Oportunamente, 

conclusos para designação de audiência de instrução.Tramita-se a ação 

com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 (sessenta) anos 

(art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 03 de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135270 Nr: 1721-53.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVIO ANACLETO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o autor para replicar em 15 (quinze) dias. Oportunamente, 

conclusos para designação de audiência de instrução.Tramita-se a ação 
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com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 (sessenta) anos 

(art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 05 de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135372 Nr: 1789-03.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA CANDIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.Ante a 

necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO como peritos nos 

autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO 

LARAYA CRM/MT 3046, com endereço profissional na Rua Gonçalves 

Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint German, Centro, Vilhena – RO, 

CEP: 76980-000. Telefones: (69) 3322-9822 e (69) 8131-0601, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum, local a fim 

de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com os perito 

nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da especialização dos 

peritos e considerando que a pericia será realizada por dois médicos 

especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro 

Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – CRM/MT 3046, no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do artigo 1º e artigo 3º, 

ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal, após a realização integral da perícia, 

quando será expedida requisição do valor integral em favor dos peritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135326 Nr: 1758-80.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/S, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 319 e 320 do 

CPC.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 16/05/2018, às 14h: 

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.

INTIME-SE a autora e CITEM-SE os requeridos, 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 do 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 Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, os requeridos deverão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350 

do CPC, INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 05 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97311 Nr: 6249-72.2014.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTDNN-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a informação trazida pelo autor, de descumprimento do 

acordo, expeça-se o mandado de busca e apreensão, nos termos 

exarados na decisão de fls. 36 e verso, a ser cumprido no endereço 

constante às fls. 42.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114938 Nr: 4711-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAR CARVALHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 87.

2. EXPEÇA-SE o alvará na forma requerida.

3. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81551 Nr: 3236-36.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCI MARIA MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ZACARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a resposta constante no ofício às fls.199/200, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 3323-60.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MIGUEL DE MORAIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Impugnação à Execução propostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor do cumprimento de 

sentença de JOEL MIGUEL DE MORAIS, argumentando, em síntese, que 

não há valores devidos à parte autora, vez que recebeu 

administrativamente o benefício LOAS, que possui caráter inacumulável e 

por isso devem ser compensados. O impugnado, por sua vez, não se 

manifestou mesmo intimado à fl. 85.É o que merece ser relatado. 

DECIDO..Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para 

declarar que nada é devido ao impugnado a título de verbas de benefícios 

atrasados. Quanto aos honorários advocatícios, HOMOLOGO os cálculos 

do impugnada à fl. 73. Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO 

a imediata expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no 

valor de R$ 482,59 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove 

centavos), tão somente a título de honorários advocatícios.Devidamente 

requisitado o RPV e expedido o alvará de levantamento, conclusos para 

sentença de extinção, nos termos do art.924, inc. II do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 681 Nr: 67-66.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO MÉDICA DE ASSISTENCIA AO 

TRABALHADOR RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JORGE 

LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o processo encontra-se sem movimentação há oito 

anos, INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto ao 

prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III do CPC).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81 Nr: 34-91.1988.811.0008

 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: MARILDA ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTANTE DA FAZENDA PUBLICA DA 

UNIÃO E DO ESTADO E DO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZEONIDE ROBERTO - OAB:3.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida a manifestar-se 

nos autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134735 Nr: 1397-63.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITA ANTONIA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias (artigos 355 e 183 do CPC), advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 05 

de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45055 Nr: 1276-16.2010.811.0008

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT-9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO FINASA BMC 

S/A à sentença de fls. 63/64, que julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito por abandono da parte autora.

 Sustenta que a sentença foi omissa diante a inexistência da intimação do 

procurador da parte autora para dar prosseguimento no feito, além disso, 

alega excesso de formalismo. Por fim, pugna pela reforma da sentença.

É, em síntese, o necessário. DECIDO.

 Sem delongas, a alegação de omissão no julgado sustentada pelo 

embargante não merece acolhimento. Isso porque não qualquer omissão 

deste julgador na decisão embargada.

 O advogado cadastrado nos autos foi devidamente intimado, além disso, a 

parte autora foi pessoalmente intimada.

Da mesma forma, pretende a parte embargante a reforma da sentença 

extintiva, que em sede de embargos de declaração, se mostra uma via 

inadequada.

 Ademais, é cediço que os embargos de declaração somente serão 

admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015.

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 2415-66.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Dias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE 

A IMPUGNAÇÃO para HOMOLOGAR, para que se produzam seus jurídicos 

e legais, os cálculos apresentados pelo impugnante às fls. 152-v/153 dos 

autos, no valor de R$ 117,83 (cento e dezessete reais e oitenta e três 

centavos), referentes às parcelas pretéritas devidas em favor da parte 

autora, eis que são valores incontroversos. De outra banda, considerando 

ser indevida a dedução de valores pagos administrativamente em favor da 

parte autora sobre o valor base de cálculo dos honorários advocatícios, 

DECLARO como devido o pagamento dos honorários advocatícios na sua 

integralidade, sem qualquer dedução, ressaltando, porém, que o 

impugnado deverá refazer os cálculos da execução, no que tange aos 

honorários advocatícios, para adotar o índice de correção monetária pelo 

IPCA-E.Havendo a juntado dos cálculos, intime-se o INSS para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, nada sendo requerido, 

EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV).Oportunamente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 255 de 603



conclusos para sentença de extinção, na forma do art. 924, inc. II do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98029 Nr: 486-56.2015.811.0008

 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: ERINEIDE EUNICE DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95975 Nr: 5196-56.2014.811.0008

 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: MARIA ZULEISW SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT, NIVEA 

ADRIANA DOS SANTOS, EVALDO GENER. RODRIGUES DA SILVA, SÔNIA 

DE BARROS LIMA MOURA, FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, 

HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA OLÍMPIA, HOSPITAL MUNICIPAL - 

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8083/MT, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, LUIZ CLAUDIO PACHER 

- OAB:10.399/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que houve contestação pelos requeridos, INTIMEM-SE os 

requeridos para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido 

de desistência formulado pelo autor à fl. 314, nos termos no art. 485, §4º 

do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5269 Nr: 1542-86.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DIAS MARCELO DE BARROS, NEIDE 

BORGES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diligencie-se a Serventia quanto à substituição dos advogados da parte 

exequente habilitados nos autos para receber intimações dos atos 

processuais, devendo ser realizada o cadastro no sistema Apolo e na 

capa dos autos, conforme requerimento de fl. 88.

 II. Após, tendo em vista os autos se encontram paralisados na secretaria 

há mais de 30 dias, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção (art. 485, III do CPC).

 III. Após, de tudo certificado nos autos, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação.

 IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117110 Nr: 6044-72.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Mendes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a manifestação do Autor às fls. 43, é necessário esclarecer 

que o mandado foi entregue ao Oficial de Justiça, conforme se vê no 

sistema, em 01/02/2017. O fato do meirinho apor na sua certidão a data de 

06 de junho de 2017, não significa que cumpriu o ato neste dia.

Desta forma, é de se presumir que a diligência foi realizada antes do 

pedido de desistência do autor, que ocorreu no dia 05 de maio de 2017.

Diante disto, entendo que a diligência é devida.

Intime-se o autor para o pagamento em 05 (cinco) dias, devendo o 

depósito ser efetuado na conta corrente para depósitos de diligências do 

Tribunal de Justiça, sob pena dos consectários legais.

Cumpra-se.

Após tudo cumprido, arquivem-se com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47941 Nr: 4101-30.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CROSARA ABRAHÃO, ANA PAULA 

SILVA SANTOS ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Crosara Abrahão - 

OAB:7486/MT

 Vistos, etc.

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, RODRIGO CROSARA 

ABRAHÃO e ANA PAULA SILVA SANTOS ABRAHÃO vieram aos autos e 

noticiaram que se compuseram amigável e extrajudicialmente, 

apresentando os termos acordados e pugnando, então, pela homologação 

do acordo em questão.

 Às fls. 223/224 a parte autora informou o pagamento do acordo.

É o relatório. Decido.

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes (páginas 2082/213), para que 

surtam os regulares efeitos jurídicos e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO 

da ação, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos advogados.

 Custas processuais ficam a cargo da parte autora.

Expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte autora do 

valor depositado nos autos, conforme extrato anexo.

Nos termos do artigo 29 do Decreto-Lei nº 3.365/41, serve a sentença 

como título constitutivo da servidão.

O consenso implicitamente também reflete a desistência do prazo recursal. 

Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se o trânsito e 

arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais (art. 1000, 

parágrafo único do CPC).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47941 Nr: 4101-30.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CROSARA ABRAHÃO, ANA PAULA 
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SILVA SANTOS ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Crosara Abrahão - 

OAB:7486/MT

 Vistos etc.

 Diante do acordo homologado, intime-se a parte autora para que informe 

os dados bancários (agencia/conta/banco/CPF ou CNPJ), no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de proceder com o levantamento dos valores.

 Às providencias.

 Barra do Bugres/MT, 05 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108290 Nr: 741-77.2016.811.0008

 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: JOSE QUITERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RINALDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos, etc.

JOSE QUITERIO DOS SANTOS propôs a presente ação de divórcio em 

face de MARIA RINALDA DA SILVA, alegando que não tem bens a 

partilhar ou outras questões pendentes.

Citado o réu por edital, a contestação foi apresentada por curador 

especial.

É o que merece ser relatado.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A citação por edital, no caso vertente, não apresenta irregularidade, 

porquanto, foram adotados os meios regulares de localização da 

requerida. Sem informes concretos, não se justifica a expedição de outros 

ofícios.

O feito comporta julgamento antecipado.

Com o advento da EC 66, basta à manifestação da vontade para a 

obtenção do divórcio. Não há outras questões, assim, não há impedimento 

para a decretação do divórcio.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de divórcio, em 

consequência DECRETO o divórcio das partes, assim, ponho fim ao 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o réu em verbas de sucumbência, 

considerando a ausência de resistência. Transitada esta em julgado, 

expeça-se o necessário.

 Certificado o Trânsito em Julgado, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de 

averbação ao cartório competente e arquivem-se os autos.

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102681 Nr: 3298-71.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CYRIACA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o excepto para manifestar acerca da exceção no prazo de 10 

(dez) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54357 Nr: 562-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Souza Vigo - 

OAB:OAB/MT 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. O exequente requereu pesquisa no sistema Bacenjud, Infojud e 

Renajud, como meio de obtenção do atual endereço do executado, uma 

vez que as diligências do oficial de justiça foram infrutíferas.

 2. DEFIRO o pleito de fls. 78 para realizar busca no sistema Bacenjud e 

Infojud do endereço do executado.

3. Restando infrutífera a diligência, diga a exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100290 Nr: 1840-19.2015.811.0008

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93843 Nr: 3566-62.2014.811.0008

 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: YURI HENRIQUE XAVIER DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VARGAS SOBRINHO 

JUNIOR - OAB:16.594-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por YURI 

HENRIQUE XAVIER DE AMORIM, qualificada na inicial, contra ato do 

SUPERVISOR DE APOIO ACADÊMICO DA UNEMAT – Sr. Marcos Leandro 

Pereira de Oliveira, que indeferiu a matrícula da impetrante no Curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo. Com efeito, o Col. Superior 

Tribunal de Justiça, na trilha da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, firmou entendimento no sentido de que, “em sede de mandado de 

segurança, a competência para o processamento e julgamento do 

processo é definida segundo a hierarquia funcional da autoridade coatora 

e sua sede funcional, não sendo relevante a matéria deduzida na 

impetração” (RMS 18433/MA, Rel. Min. Gilson Dipp). Grifei. Diante do 

exposto, a competência para o julgamento do mérito é do Juízo da 

Comarca de Cáceres, sede da Instituição de Ensino, a favor de quem 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento do mérito da presente ação. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 2082-46.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA FONSECA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, homologo para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação de fls. 

110/114, bem como, o acordo efetivado em p. 119/120, celebrado nestes 

autos de BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO promovida por MARIA DOS ANJOS 

PEREIRA DA FONSECA FREIRE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os índices de correção 

monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na 

cobrança dos valores em atraso.

Intime-se o autor para que apresente os cálculos na forma acordada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 4060-29.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA, 

alegando, em síntese, excesso de execução dos valores apresentados 

pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 63,10 (sessenta e três reais e dez centavos).

 Intimada, o exequente manifestou-se à fl. 104-v, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo executado, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Trata-se de Impugnação à Execução movida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em desfavor de JOSE CICERO HELIODORO DA 

SILVA.

 Intimada a se manifestar sobre impugnação, a parte exequente concordou 

expressamente com os cálculos do executado, requerendo, assim, a 

homologação do referido valor apresentado nos cálculos de fls. 93, que 

importa no total geral em R$ 63,10 (sessenta e três reais e dez centavos).

Diante do exposto, ante a concordância do exequente com os cálculos, 

HOMOLOGO os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados às 

fls. 93.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 39552 Nr: 1478-27.2009.811.0008

 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: LEANDRO GABINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 

535, do CPC.

 2. Não impugnada a execução, certifique-se e requisite-se o pagamento, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na forma prevista 

no artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, instruindo a 

requisição com os documentos necessários ao seu fiel cumprimento (art. 

267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso), 

observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

 3. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

4. Diligencie-se a Serventia quanto à substituição dos advogados da parte 

exequente habilitados nos autos para receber intimações dos atos 

processuais, devendo ser realizada o cadastro no sistema Apolo e na 

capa dos autos, conforme requerimento de fls. 162/163.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84353 Nr: 679-42.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR

 POR TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente os pedidos 

formulados na ação revisional de contrato bancário proposta por JUAREZ 

MENDES DOS SANTOS e desfavor de BV FINANCEIRA S/A. para afastar a 

cobrança de comissão de permanência com a multa contratual no período 

de inadimplência do contrato e, assim, na hipótese de mora seja cobrada 

exclusivamente a comissão de permanência, devendo a Requerida 

proceder com a devolução dos valores se já pagos, devidamente 

corrigidos, ou se diluídos nas prestações, deverá proceder com o seu 

abatimento nas prestações vincendas com a apresentação de novo 

cálculo ao consumidor. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 487 e 490 do Código de 

Processo Civil. Revogo a liminar concedida às fls. 40/42, tendo em vista 

que não consta dos autos que o autor tenha efetuado os depósitos das 

parcelas vencidas, conforme estabelecido.Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, na 

proporção de 40% (quarenta por cento), ficando o restante a cargo da 

parte autora. Condeno ainda as partes no pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, levando-se em consideração a natureza e simplicidade da 

causa, também do trabalho, zelo e diligência do profissional (art. 85, § 2º I 

e III, do CPC), observando-se a gratuidade de justiça que beneficia a parte 

autora.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 06 de 

abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92737 Nr: 2691-92.2014.811.0008
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 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 LEIDE BASTOS DA SILVA, GEDEON BASTOS 

DA SILVA, GILBERTO BASTOS DA SILVA, CHARLES FERNANDES 

BASTOS DA SILVA, LUZIA FERNANDES, THIAGO FERNANDES BASTOS, 

DIEGO FERNANDES BASTOS DA SILVA, ALISSON FERNANDES BASTOS, 

ANDERSON FERNANDES BASTOS, VILMA DE TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIO BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos recolhimento de ITCMD, razão pela qual, 

determino a intimação da inventariante para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente aos autos GIA de apuração do imposto, acompanhado da 

avaliação realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de 

cálculo feito pela SEFAZ, comprovante de recolhimento de imposto sobre a 

transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e recursos 

financeiros.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 3582 Nr: 915-19.1998.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENIO FIREMAN TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos;

Considerando que o exequente fora intimado às fls. 637, não se 

manifestando no tocante a penhora de fs. 638, uma vez que, o pedido de 

fls. 639/641, trata-se de pedido já indeferido anteriormente pela decisão de 

fls. 637, e em razão de inércia remeta-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131826 Nr: 7581-69.2017.811.0008

 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: LAURINDA PEREIRA DA SILVA, MAILSON DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEZITO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos com vagar, denota-se que a presente actio 

versa sobre direito indisponível, uma vez que trata do estado civil do de 

cujus, não podendo, portanto, este ser transacionado por terceiros.

2. Ademais, anoto que para haver o reconhecimento e a dissolução de 

união estável post mortem, é necessário que se preencha os requisitos 

estabelecidos pelo artigo 1.723 do Código Civil.

3. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos declarações, de no mínimo 03 

(três) testemunhas, que comprovem ter havido a relação conjugal aludida 

na peça vestibular, indicando ainda o período de convivência entre a 

autora e o de cujus, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil.

4. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

5. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132093 Nr: 7743-64.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

6. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135089 Nr: 1617-61.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Em perfunctória análise da exordial, verifica-se que a parte autora 

atribuiu o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, 

percebe-se que tal numerário deve corresponder ao valor do contrato de 

compra e venda aportado aos autos que perfaz o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), bem como, apuro que, não consta nos autos cópia da 

matrícula do referido imóvel, objeto da ação, e ainda, verifica-se que o 

nobre causídico não se encontra munido do instrumento de procuração 

válido para patrocinar a presente causa, carecendo, portanto, de 

pressuposto processual subjetivo de formação e de desenvolvimento na 

vertente capacidade postulatória, o que acarreta nulidades de cunho 

processual e até mesmo a extinção do processo, se não suprido o defeito.

2. Com efeito, é de se observar que a procuração outorgada por Marlene 

Maria Gimenes, por instrumento particular, não contém a sua assinatura.

3. Desse modo, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade 

da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 

prazo razoável para que seja sanado o vício, conforme estabelece o 

artigo 76 do Código de Processo Civil.

 4. Diante do exposto, em consonância à dicção do art. 76 da Legislação 

Processual Civil, suspendo o processo, assinalando o prazo razoável de 

05 (cinco) dias para que o advogado da parte demandante junte aos autos 

mandato válido, outorgando-lhe poderes para postular em nome deste, 

com a devida assinatura, bem como determino que a parte autora emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ajustar o valor da causa 

ao valor do contrato de compra e venda discutido nos autos, assim como 

aporte aos autos cópia da matrícula do imóvel, objeto da ação, no mesmo 

prazo, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

5. Realizada a emenda e sanado o vício no prazo mencionado, tornem-me 

os autos conclusos para deliberações.

6. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130232 Nr: 6656-73.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao(a) autor(a).

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser 

o(a) autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53592 Nr: 4341-82.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BEZERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, SANDRA JANE 

SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MARIA CARVALHO DE 

CAMILO - OAB:319205 SP, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 

12090-A, JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587 SP

 Vistos;

1. Defiro o pedido de fls. 193, tendo em vista que os valores encontram-se 

vinculados aos autos, expeça-se o competente alvará de liberação dos 

valores na forma requerida pela parte credora.

2. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133635 Nr: 732-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA MERQUIADES DE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;1. Recebo a exordial 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo ao requerente as 

isenções previstas na Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este 

juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.3. 

Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende que 

seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a implantar o 

benefício previdenciário ao autor. 4. Dessarte, não se olvidando dos 

argumentos advogados pelo requerente, entendo que não é o caso do 

deferimento da antecipação pretendida, considerando que os documentos 

colacionados a exordial, não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, 

a partir do instante em que a autora visa afastar análise documental 

realizada pelo requerido, em relação a qual milita presunção de legalidade 

por se tratar de ato de entidade pública, elementos de convicção que não 

podem ser considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, 

do Novo Código de Processo Civil.5. Deste modo, indefiro a antecipação 

de tutela pretendida e determino a citação do requerido, para, querendo, 

responder, no prazo de 15 dias, computado em dobro, por força do 

disposto nos arts. 355, caput, e 183, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta 

qualquer das hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para 

impugná-la no prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.8. 

Compulsando detidamente os autos, percebe-se que a requerente não 

juntara comprovante de residência, assim, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) aporte aos autos cópia de documento de 

comprovação de residência, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Ritos.9. Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93227 Nr: 3724-83.2017.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, AMAGGI 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIRO MUROFUSE, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9.233-B/MT, 

JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A/MT, MARCELO TADEU 

FRAGA - OAB:7.967/MT

 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.: 94442 Nr: 4438-43.2017.811.0050

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAKARINA NAYARA PERIN AVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33701 Nr: 465-27.2010.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FRANCISCO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 14.Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil.15.P.I.C.16.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77346 Nr: 3589-42.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLON HENRIQUE KUHL, IVANETE MORESCHI KUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI KRAMPE BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33543 Nr: 307-69.2010.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FRANCISCO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Exceção de Pré-executividade oposta por Vicente 

Francisco Sartor em face da execução manejada pela Fazenda Pública 

Estadual, arguindo a ocorrência de litispendência.

2. Narra que tramita perante este juízo ação idêntica a esta sob o Código 

33701, ou seja, como as mesas partes, causa de pedir e pedido.

3. Pugna pela extinção da presente execução.

4. Os autos vieram conclusos.

5. É o relato necessário.

6. Fundamento e decido.

7. A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, 

pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência 

observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores 

reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

 8. Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à 

qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim 

que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de 

embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais 

(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; 

STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 

40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, 

in RT 671/187).

 9. Nesse interim, “a exceção de pré-executividade é cabível apenas para 

discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de oficio 

pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, 

além de casos de evidente ausência de responsabilidade obrigacional do 

devedor ou de iliquidez do título. Inadmissível o acolhimento da exceção de 

pré-executividade no que diz com questões próprias de impugnação ao 

cumprimento de sentença, como o excesso de execução.” (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.363.368 - MS do STJ. (2013/0011463-3). RELATOR: 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. PUBLICAÇÃO 06.11.2013).

10. De fato, analisando os autos, verifico que fora distribuída ação idêntica 

a esta, tendo como objeto a CDA 20098471 e como executado o Sr. 

Vicente Francisco Sartor, autuada sob o código 33701.

11. Ocorre que conforme conste naqueles autos, a litispendência foi 

reconhecida em relação àquela demanda, posto que a distribuição, 

despacho inicial e citação nestes autos ocorreram todos em momento 

anterior aos atos daquele processo.

12. Ademais, já foram adotadas medidas executórias na presente 

demanda.

13. Com essas considerações, e por tudo mais que nos autos consta, 

REJEITO a exceção de pré-executividade manejada pelo executado.

14. Manifeste-se o exequente acerca da petição de fls.49/55.

15. Após, façam os autos conclusos.

16. Intimem-se.

17. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98022 Nr: 1160-97.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA, VARA CÍVEL DE PALOTINA/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCI SILVIO CATTANEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074

 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 Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98384 Nr: 1299-49.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Código nº 98384 RECEBIMENTO DE DENÚNCIA Vistos EM CORREIÇÃO. 1. 

Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal. 2. Conforme 

estabelece o art. 396, caput, do Código de Processo Penal, não há motivos 

para se rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia 
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uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 3. Cite-se o 

acusado, pessoalmente, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, 

do art. 396-A, do Código de Processo Penal . 4. A certidão de 

antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do autor do fato 

(FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo Ministério Público, 

conforme determinação da Corregedoria Geral de Justiça do colendo 

TJMT; 19. Por fim, destaco que a defesa não trouxe em seu pedido 

nenhum fato novo capaz de desconstituir os motivos da prisão, razão pela 

qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS, por seus próprios fundamentos (fls. 33/36 – Autos de 

Representação por Prisão em Preventiva nos autos de Código nº 97586), 

haja vista a presença dos requisitos legais (art. 312 e seguintes do CPP), 

bem como por persistirem incólumes os motivos que ensejaram a custódia 

cautelar do requerente. 20. Com a resposta à acusação, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. 21. INTIMEM-SE 22. CIÊNCIA ao MPE e 

ao advogado constituído, este via DJE. 23. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 5 de abril de 2018. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65425 Nr: 3452-31.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/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 da certidão de fls. 68, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67741 Nr: 1658-38.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Código nº 67741

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da certidão de fl.101, INTIME-SE o autor por seu patrono para 

apresentação de endereço atualizado em 05 (cinco) dias, a fim de que 

seja dado o regular processamento da ação, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 1472-44.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE VELK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOX CONTAINER MONTADORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Beling Xaubet - 

OAB:102.864, João Carlos Dau Filho - OAB:67.983.

 Código nº 81206

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.: 92545 Nr: 3298-71.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WZ, MGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 42 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 01 de Junho de 

2018 ás 16h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 06 de abril 2018.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80948 Nr: 1286-21.2016.811.0050

 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: RAFM, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 38 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 01 de Junho de 

2018 ás 15h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de março de 2017.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 568-87.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL, VLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87883

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

DEFERE-SE o pedido formulado à fl. 53. EXPEÇA-SE Carta Precatória para 

a realização da citação do Requerido CLÉO MEDEIROS DA ROCHA, no 
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endereço apresentado à fl. 53.

Designo a audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2018, às 

16h30min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação.

Intimem-se as partes, por seus advogados para comparecerem ao ato.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9380 Nr: 2557-56.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACCHI SCHIMITH & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HERIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES - OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3.966

 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.: 38169 Nr: 1522-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Aparecida Bassani - 

OAB:17.446/B, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80810 Nr: 1216-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529-A/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face os 

recursos de apelação acostados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 399-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 73593 Nr: 1299-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15.421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o exequente para, no prazo de cinco 

dias, indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, de 

modo que, em caso negativo, comprove as diligências no feito sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16751 Nr: 505-82.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR CAMILO ROMBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, 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 
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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.: 75119 Nr: 2237-49.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI & CASTOLDI LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES 

VICTOR CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, face o 

teor dos documentos acostados em fls. 182/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69209 Nr: 2687-26.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME CORRETORA 

DE COMODITES AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO, ZILDA SANTOS SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. 109/115 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21480 Nr: 1764-78.2006.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

HILDA GOLON BENETTI, DIOGENES VERGINIO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 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 patrono da parte requerente, para 

que fique ciente do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 

15 dias, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75578 Nr: 2491-22.2015.811.0050

 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: JMDS, AIDS, LMDS, MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDJANE MARIA DA SILVA NILO - OAB:15.029-D

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos cinco dias do mês de abril do ano de 2018, nesta cidade e Comarca 

de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências 

da segunda vara, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, às 

13h30min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos nº. 

2491-22.2015.811.0050 (código 75578).

Compareceram o Promotor de Justiça Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, a 

parte Autora Maria José da Silva, devidamente acompanhada do Defensor 

Público, Dr. Paulo José Martins Grama e a Curadora Especial do requerido 

Dra. Clair Dirlei Scheuermann.

Ausente o requerido Milton Carlos Delmiro, face sua não intimação.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “ Vistos. Revogo a nomeação da 

Advogada Clair Dirlei Scheuermann, como Curadora Especial do requerido, 

considerando o fato de que o requerido possui Advogado constituído nos 

autos. Ademais, diante da não intimação do requerido, redesigno audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 17h00 min. 

Intime-se o requerido. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.” Nada mais. 

Determinou a MMª Juíza que às 14h00min encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____(Angela 

Carla Einik), Gestora Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha Luiz Augusto Ferres Schimith

Juíza de Direito Promotor de Justiça

Paulo José Martins Grama Maria José da Siva

Defensor Público Rep. Legal Autores

Clair Dirlei Scheuermann

Curadora do Réu

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 168-44.2015.811.0050

 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): PESSATTO E VENDRUSCOLO LTDA ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95809 Nr: 5212-73.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74974 Nr: 2145-71.2015.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE VILHENA/RO, CATARINA FURLAN 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSESP COMPANHIA DE SEGUROS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, LEILA KASSAB BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORELLO SCARIOTT - 

OAB:1066/RO

 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.: 63639 Nr: 1651-80.2013.811.0050

 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: LDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/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 inventariante, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

apresentando as ultimas declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 1880-98.2017.811.0050

 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): 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000375-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILI KATIANNE NUNES CINTRA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENY MARTINS REZENDE (EXCIPIENTE)

ANTONIO ERNANI KUHN (EXCIPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000375-55.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

MUDANÇA Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 06 de Abril de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-92.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010526-92.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

MUDANÇA Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 06 de Abril de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104007 Nr: 706-85.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kalist Sharipoff Kilin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 706-85.2016.811.0051 - 104007

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.
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Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

PROCEDA-SE à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo do 

Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 05 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103372 Nr: 519-77.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Nascimento, Eduardo Nascimento, 

Silas Felipe Roque Capobianco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigo R. dos Santos 

- OAB:10.028/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 519-77.2016.811.0051 - 103372

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108830 Nr: 2048-34.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

PROCEDA-SE à baixa da restrição que recaiu sobre o veículo do 

Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 05 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124058 Nr: 2925-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarci Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2925-37.2017.811.0051 - 124058

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de incidente de cumprimento de sentença ajuizado por Jorci 

Antonio da Silva, devidamente qualificado, em desfavor de Edson Rossi, 

igualmente qualificado.

Durante o trâmite processual, as Partes apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

 Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, declarando extinta a 

fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 90, § 3ºdo NCPC, dispenso as Partes ao pagamento 

das custas finais. CONDENO o Executado ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais ao Procurador do Exequente, desde logo arbitrado em 10% 

do valor acordado, em consonância ao art. 85, §§ 1º e 2º, do NCPC.

 PROCEDA-SE à baixa do protesto eventualmente lançado em nome do 

Executado em decorrência dos presentes autos.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

 Campo Verde/MT, 05 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110503 Nr: 2633-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Rúbia Felito, Antonio Carlos Felito, Neide 

Monfernatti 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° 2633-86.2016.811.0051 - 110503

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Exequente, DETERMINO a suspensão 

do presente feito por prazo idêntico ao de blindagem determinado na ação 

de recuperação judicial, com o encaminhamento dos autos ao arquivo 

provisório.

Esgotado o aludido prazo de 180 (cento e oitenta) dias, OFICIE-SE ao Juízo 

da recuperação judicial, solicitando informações acerca de eventual 

inclusão do crédito aqui executado no plano de recuperação.

Com a resposta, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem quanto à 

pertinência do prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de abril de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102442 Nr: 253-90.2016.811.0051

 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: Roberto Farias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 253-90.2016.811.0051 - 102442

Resolução

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 351 do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de 

seu ilustre Procurador, para que diga sobre a preliminar de incompetência 

suscitada pelos doutos Defensores Públicos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93563 Nr: 1871-07.2015.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Robinson Gabardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Na forma do art. 922 do NCPC, DECLARO suspensa a execução pelo 

prazo concedido pelo Exequente para o cumprimento espontâneo da 

obrigação.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação de qualquer das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, contado a partir do término do lapso de suspensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116566 Nr: 5568-02.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Na forma do art. 922 do NCPC, DECLARO suspensa a execução pelo 

prazo concedido pelo Exequente para o cumprimento espontâneo da 

obrigação.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação de qualquer das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, contado a partir do término do lapso de suspensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98224 Nr: 3472-48.2015.811.0051

 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: Elvis Vitor da Silva Bezerra, Erotildes Angela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3472-48.2015.811.0051 - 98224

Retificação de Registro Civil

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de retificação de registro civil, na qual a parte autora, 

mesmo intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, quedou-se 

inerte.

Instado, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas, mas de exigibilidade 

suspensa dada a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 05 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97540 Nr: 3234-29.2015.811.0051

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAVR, MVE, MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA VIEIRA SANTANA - 

OAB:20066/O, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3234-29.2015.811.0051 - 97540

Suprimento de Idade

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de supressão de idade para autorização de contração 

de casamento na qual a Requerente desistiu da ação.

Instado, o Ministério Público referenciou o pedido de desistência. Na 

oportunidade, pediu a tomada de providências em relação ao suposto 

crime de estupro de vulnerável.

 Decido.

Apesar de o presente feito envolver interesse de incapaz, observa-se 

que em nada seus direitos serão prejudicados. Assim, nada obsta a 

desistência da ação.

 Assim, na forma do art. 485, VIII do NCPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência.

OFICIE-SE à delegacia de Polícia e ao Ministério Público Criminal desta 

Comarca informando os fatos que envolveram os autos, especialmente em 

relação a eventual ocorrência do crime de estupro de vulnerável, tendo 

como vítima a Requerente.

 Com o expediente, ENCAMINHEM-SE cópias da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram.

 CONDENO a Requerente ao pagamento das custas finais, mas de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.
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Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 05 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118176 Nr: 308-07.2017.811.0051

 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: LAAMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSRM, TRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATACINO TEIXEIRA GOMES - 

OAB:10301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 Autos n° 308-07.2017.811.0051 - 118176

Negatória de Paternidade

Despacho.

Vistos etc.

Não havendo questões processuais a serem analisadas, ou nulidades a 

serem sanadas, DECLARO saneado o feito, fixando, como ponto 

controvertido, por óbvio, a existência de vínculo biológico entre as Partes.

Para fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de 

prova pericial, essa referente ao Exame de DNA.

Assim, DESIGNO dia 11 de junho de 2018, às 14:00 horas de Mato Grosso, 

para a coleta do material genético das Partes.

INTIME-SE a Requerida, na pessoa de sua Representante, pessoalmente, 

para que compareçam, mãe e filha, ao Fórum de Campo Verde/MT, no dia 

designado, para que seja feita a coleta do material necessário ao exame 

de DNA.

Em razão das particularidades do procedimento de coleta do material 

genético, mostra-se impertinente a expedição de carta precatória para a 

realização do ato em Campo Grande/MS. Assim, INTIME-SE o Requerente, 

pessoalmente, para que compareça ao Fórum na mesma data.

AGENDE-SE a coleta com a Servidora Municipal.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28370 Nr: 2474-90.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Fernando Lehnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 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.: 88867 Nr: 443-87.2015.811.0051

 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: Nair Maria Barbosa de Souza

 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:

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, 

advertindo-a acerca do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113283 Nr: 3985-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defant & Defant Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Meregalli, Jacira Gaiatto Meregeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte requerida Jacira Gaiatto Meregeli citada não 

se manifestou. Por outro lado, verifica-se que o requerido Edu Meregalli 

apresentou Embargos Monitórios, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, responder aos 

respectivos embargos, conforme determina o artigo 702, § 5º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113364 Nr: 4030-83.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moacir da Conceição

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a juntada da 

correspondência devolvida, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133672 Nr: 7694-88.2017.811.0051

 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: Ivo Fabriz

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, querendo, apresentar impugnação à 

contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143707 Nr: 2087-60.2018.811.0051

 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: Agricola Roque Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Mara 

Rúbia Felito
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos as duplicatas vinculadas às notas fiscais 

anexadas nos autos, bem como todos os demais documentos necessários 

à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as 

nuances que envolveram o negócio jurídico.Em se tratando dos cheques e 

confissão de dívida originários de empréstimo anterior, o impugnante 

deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da 

quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, o impugnante 

deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se 

tratar de dívida decorrente de serviços prestados ao produtor rural, o 

impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador 

dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais 

serviços. Se confirmado que se trata de compra e venda de bens, 

produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias 

da negociação, assim como acostar aos autos nota fiscal ou documento 

comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou ainda no caso de 

não ser apresentado comprovante algum da origem de todos os créditos, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de 

que, em entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da 

eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05.Por 

conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e CERTIFICADA 

a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), 

desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que 

julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem necessárias.Em 

seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que dê parecer 

detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do 

art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público. Campo Verde-MT, 05 de abril de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143749 Nr: 2113-58.2018.811.0051

 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: Valdecir Buratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 2113-58.2018.811.0051 (id. 143749).

Impugnação à Lista do Administrador Judicial

Impugnante: VALDECIR BURATTO.

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista do administrador judicial apresentada por 

VALDECIR BURATTO, devidamente qualificado.

Conforme certidão de Ref. 02, é possível notar a existência de ação 

semelhante a este feito (ID. 143747), onde figuram as mesmas partes, bem 

como verifica-se a existência de identidade nos pedidos e na causa de 

pedir.

 É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante das informações trazidas acerca da subsistência de outra ação 

semelhante proposta anteriormente, resta prejudicado recebimento da 

exordial no momento.

Assim, DETERMINO a intimação da parte impugnate para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da possível existência de 

litispendência entre este processo e o feito de código 143747. 

ADVIRTA-SE, ainda, que eventual discordância deverá ser fundamentada 

pela parte impugnante, bem como que o silêncio será interpretado como 

reconhecimento do instituto.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde-MT, 05 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143679 Nr: 2072-91.2018.811.0051

 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: Miguel Humberto Librelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Ipanema Diesel Ltda, A K F 

Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Mara 

Rúbia Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação do impugnante, pessoalmente e 

por meio de seu ilustre procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos todos os documentos necessários à comprovação 

inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que 

envolveram o negócio jurídico.Em se tratando de empréstimo, o impugnante 

deverá apresentar os comprovantes de transferência ou de depósito da 

quantia. Se, por algum motivo, o mútuo se deu em espécie, o impugnante 

deverá comprovar o levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se 

tratar de dívida decorrente de serviços prestados ao produtor rural, o 

impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador 

dos serviços, bem como aquelas recebidas para o custeio de tais 

serviços. Se decorrer de compra e venda de bens, produtos ou insumos, 

deverá descrevê-los, bem como as circunstâncias da negociação, assim 

como acostar aos autos nota fiscal ou documento comprobatório de 

propriedade.Em caso de inércia, ou ainda no caso de não ser apresentado 

comprovante algum da origem do crédito, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público, a fim de que, em entendendo pertinente, 

promova o necessário à averiguação da eventual prática do crime previsto 

no art. 175 da Lei 11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades 

acima apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente 

impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a 

intimação das recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e 

indicando as provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o 

Sr. Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.IMTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 05 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143753 Nr: 2117-95.2018.811.0051

 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: Rosangela Aparecida Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Andréia Katia Felito 

Romero, Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos Felito-ME, 

A K F Romero Transportes EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação da parte impugnante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) 

justificar a origem de seu crédito; b) atribuir valor à causa; c) indicar as 

provas que pretende produzir.Em caso de inércia, ou ainda no caso de 

não ser apresentado comprovante algum da origem do crédito, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, a fim de 

que, em entendendo pertinente, promova o necessário à averiguação da 

eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 11.101/05. Após, 

VOLVAM os autos conclusos.Por conseguinte, cumpridas as formalidades 

acima apontadas e CERTIFICADA a tempestividade da presente 

impugnação (art. 8º, Lei nº 11.101/2005), desde já, DETERMINO a 

intimação das recuperandas para, querendo, se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntando os documentos que julgarem pertinentes e 
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indicando as provas que reputem necessárias.Em seguida, INTIME-SE o 

Sr. Administrador Judicial para que dê parecer detalhado, no prazo de 

05(cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 

11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público.IMTIME-SE.CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 05 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143747 Nr: 2111-88.2018.811.0051

 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: Valdecir Buratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DETERMINO a intimação da parte impugnante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de extinção (art. 321, NCPC): a) 

comprovar o recolhimento das custas processuais; b) atribuir valor à 

causa; c) indicar as provas que pretende produzir; d) justificar a origem 

de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram os negócios 

jurídicos.Consigne-se, ainda, que quando ao item “d” acima, em se 

tratando de empréstimo, o impugnante deverá apresentar os 

comprovantes de transferência ou de depósito da quantia. Se, por algum 

motivo, o mútuo se deu em espécie, o impugnante deverá comprovar o 

levantamento prévio do dinheiro.Por outro lado, se tratar de dívida 

decorrente de serviços prestados ao produtor rural ou as demais 

empresas integrantes do grupo Felito, o impugnante deverá apresentar 

todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços, bem como 

aquelas recebidas para o custeio de tais serviços. Se decorrer de compra 

e venda de bens, produtos ou insumos, deverá descrevê-los, bem como 

as circunstâncias da negociação, assim como acostar aos autos nota 

fiscal ou documento comprobatório de propriedade.Em caso de inércia, ou 

ainda no caso de não ser apresentado comprovante algum da origem dos 

créditos, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, 

a fim de que, em entendendo pertinente, promova o necessário à 

averiguação da eventual prática do crime previsto no art. 175 da Lei 

11.101/05.Por conseguinte, cumpridas as formalidades acima apontadas e 

CERTIFICADA a tempestividade da presente impugnação (art. 8º, Lei nº 

11.101/2005), desde já, DETERMINO a intimação das recuperandas para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando os 

documentos que julgarem pertinentes e indicando as provas que reputem 

necessárias.Em seguida, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial para que 

dê parecer detalhado, no prazo de 05(cinco) dias, nos termos do 

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 11.101/2005.Após, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público. Campo Verde, 05 de abril de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144119 Nr: 2285-97.2018.811.0051

 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: MLAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:a) 

INDEFIRO a produção antecipada de provas.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 (art. 

696, NCPC).c) CITE-SE a requerida, com a faculdade prevista no art. 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhada de advogado ou Defensor Público, atentando-se 

para o teor do § 2º do art. 695 do NCPC, devendo o mandado conter 

apenas os dados necessários à aludida audiência e estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, nos termos do § 1º do art. 

695 do NCPC. c.2) CONSIGNE-SE, também, ser assegurado à requerida a 

consulta do conteúdo do processo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, 

NCPC).c.3) REGISTRE-SE, ainda, que se a autocomposição restar 

infrutífera, os requeridos poderão apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidas como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). 

DEVERÃO atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC.d) 

INTIME-SE a parte autora para comparecer a audiência designada.e) 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, consoante estabelece o artigo 189, 

II, NCPC.f) DEFIRO a gratuidade da justiça.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 

05 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88711 Nr: 385-84.2015.811.0051

 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: Francino Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, acerca do retorno dos autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88571 Nr: 319-07.2015.811.0051

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138128 Nr: 9859-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oidio Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para em 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da 

certidão do oficial, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 131540 Nr: 6592-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da contestação e 

documentos de ref. 19, bem como, para impulsionar o feito requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137430 Nr: 9510-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior Advogados - OAB:SP/4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico que decorreu o prazo mencionado na petição de ref. 27; que 

sendo assim, I N T I M O a parte autora para impulsionar o feito requerendo 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32132 Nr: 2247-66.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A, Ricasrdo de Arnaldo Silva 

Vellutini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT, 

Rubiane Keli Massoni - OAB:12419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, ACOLHO o pedido de fls. 161 para o fim de determinar a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Assis/SP ordenando que proceda às averbações pertinentes nos imóveis 

nº 36.861, nº 41.137, nº 7.914 e nº 17.893-A (art. 844, NCPC), às 

expensas do credor.Por conseguinte, DETERMINO a intimação dos 

credores hipotecários BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO – BANESPA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO DO BRASIL S/A acerca da 

penhora da parte ideal dos imóveis acima indicados (matrículas nº 36.861, 

nº 41.137, nº 7.914 e nº 17.893-A), nos termos do art. 799, I do NCPC, 

bem como para se manifestarem requerendo o que entender de direito.Por 

fim, DETERMINO a intimação do devedor acerca da penhora e avaliação 

efetivadas nos autos, (art. 841, NCPC). Atente-se a secretaria que o 

cônjuge do executado, SRA. ROSILENE MARIA DE ANDRADE CICILIATO 

deverá ser int imada, nos termos do art .  842,  do 

NCPC.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde - 

MT, 17 de novembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112371 Nr: 3593-42.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Matsui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram apresentados embargos à execução, processo cod. 

115130, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo; que, sendo 

assim, I N T I M O o exequente para impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 128474 Nr: 4972-81.2017.811.0051

 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: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120549 Nr: 1438-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Nonato da Silva, Klayton Batista 

Lopes, Kamilla de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal a fim de:1. EXTINGUIR a punibilidade do réu KLAYTON BATISTA 

LOPES, em razão de seu falecimento, o que faço com fundamento no art. 

107, I, do Código Penal;2. CONDENAR o acusado EDUARDO NONATO DA 

SILVA, brasileiro, convivente, nascido em 17/06/1992, na cidade de 

Redenção - PA, filho de Solismar Nonato da Silva, atualmente preso e 

recolhido no Centro de Triagem Metropolitano 1/Santa Izabel - PA, como 

incurso nas penas do artigo 159, § 1º (sequestrado menor de 18 anos), 

c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo primeiro fato, no artigo 157, § 

2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), c.c. o artigo 

29, ambos do Código Penal, pelo segundo fato, no artigo 159, “caput”, c.c. 

o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo terceiro fato, e 12, da Lei n.º 

10.826/03, c.c. o artigo 29 do Código Penal, pelo quarto fato;3. CONDENAR 

a acusada KAMILLA DE SOUZA SILVA, brasileira, convivente, nascida em 

17/01/1995, na cidade de Redençaõ – PA, filha de Edilson Franisco da 

Silva e Ivaneth Vieira de Souza, atualmente presa e recolhida na 

Penitenciária Feminina de Rondonópolis – MT, como incursa nas penas do 

artigo 159, “caput”, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo terceiro 

fato, e 12, da Lei n.º 10.826/03, c.c. o artigo 29 do Código Penal, pelo 

quarto fato;4. ABSOLVER a acusada KAMILLA DE SOUZA SILVA, acima 

qualificada, das penas do artigo 159, § 1º (sequestrado menor de 18 

anos), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo primeiro fato, e do 

artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), 

c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, pelo segundo fato, com fulcro no 

artigo 386, inciso VII.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO SANTANA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (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 CAMPO VERDE Autos nº 

1000506-27.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 8310924), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico 

(Evento nº 12525399). Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 
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quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Impende ressaltar que a extinção da demanda independe da 

prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Custas 

pela parte autora, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença, 

acrescido da impossibilidade de se requerer cumprimento, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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 04/06/2018 

ás 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA ROMERIO (EXEQUENTE)

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR SIQUEIRA MARQUES LIMA (EXECUTADO)

ALECANDRO SOUSA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos constatei que não foi 

anexado o arquivo do auto de penhora, conforme mencionado no ID: 
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12240357. Que impulsiono o feito, a fim de intimar a parte executada para 

no prazo legal, providenciar a juntada do mencionado documento. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

SEVENCARDS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018, às 09:00, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 04/06/2018 

ás 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO WEBER ALVES BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. nº 1001005-11.2017.811.0051 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA 

Impulsiono o feityo a fim de INTIMAR a parte autora na pessoa de seu 

procurador, pra comaprecer na audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 16/04/2018 às15h20min. CIENTIFICO-A deque o não 

comparecimento implica, extinção e pagamento de custas, na forma da Lei. 

MARIA DIVINA ALV ES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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 04/06/2018 

ás 10hs00min, 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: 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)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018, às 13:40 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARIA PEDROSO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LEMOS KOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, 24 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PADARIA DONA HORTENCIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000946-23.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Em análise 

detida dos autos, notadamente após a manifestação do Autor por meio da 

petição de ID 10215676, observa-se que o pedido inicial formulado no 

presente feito, em verdade, cuida-se de uma réplica dos fatos contidos na 

inicial dos autos nº 1001041-53.2017.8.11.0051, também em trâmite neste 

juízo. Ademais, em razão de que os fatos narrados na inicial do presente 

feito não guardam correspondência com os documentos acostados aos 

autos pelo próprio Autor, é que o pedido de tutela de urgência foi 

indeferido. Todavia, pela analise da manifestação do Autor de ID 10215676 

é que este juízo pode verificar a situação acima exposta. Desta feita, 

considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, INTIME-SE a 

parte Autora, na pessoa de seu Advogado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, readequando o seu pedido inicial, notadamente no 

tocante aos fatos que geraram a pendência posta em discussão judicial. 

Após, decorrido o prazo assinalado, retornem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 05 de 

abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000951-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA ROMERIO (EXEQUENTE)

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR SIQUEIRA MARQUES LIMA (EXECUTADO)

ALECANDRO SOUSA LIMA (EXECUTADO)

 

Intimo as partes requerentes, na pessoa de seu procurador, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

28/05/2018, às 15:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT, com as advertências na forma da lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Diante da certidão negativa emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o 

feito e intimo o autor para dar andamento ao processo.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28589 Nr: 93-73.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSS alega que os cálculos da exequente estão incorretos, porque no 

período, considerado a fase administrativa o que sobrelevou o valor, e que 

o correto é R$ 42.948,21 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta e oito 

reais e vinte e um centavos) e não R$ 62.615,29 (sessenta e dois mil 

seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos).

Não encontrei a DIP na sentença (fls. 71/72) ou no acordão (fls. 111), 

nesse caso devendo prevalecer a data de 31/03/2015 (cálculos de fls. 

140/142).

Reconheço que a exequente havia lançado no calculo o período 

administrativo indevido.

A petição do exequente não merece acolhida, tendo em vista os 

argumentos acima lançados.

Assim, deverá ser pago o valor atualizado R$ 42.948,21 (quarenta e dois 

mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), que 

deverão ser atualizados.

Isto posto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

proposta pelo INSS, para determinar o prosseguimento do feito, pelo valor 

de 42.948,21 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta e oito reais e 

vinte e um centavos) já incluídos os honorários, os quais deverão ser 

atualizados pelo INSS, para efeito de pagamento.

Honorários em 10% do valor da diferença entre o valor pretendido na 

execução e o valor aceito nesta decisão, a serem compensados do valor 

a ser pago à exequente e ao causídico dela.

Sem custas.

PRI e C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 2287-07.2016.811.0029

 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: MAURÍCIO FELDKIRCHER

 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 MAURÍCIO FELDKIRCHER 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.
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Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas pretensões 

iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, os documentos juntados, são antigos, não contemporâneos ao 

período imediatamente anterior ao pedido do benefício, todos muito 

distantes da realidade dos últimos 15 (quinze) anos, imediatamente 

anteriores ao pedido, sendo o mais recente de 1995 (fls. 31/32).

A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

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.: 54571 Nr: 1033-96.2016.811.0029

 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: MARIA DIVINA 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:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: MARIA DIVINA DA SILVA, CPF 219.830.891-68- 

Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL- DIB: 

14/03/2016- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias para a 

implantação do benefício a partir da intimação.- RMI: 1 (um) salário 

mínimo.Após o trânsito em julgado, intime-se, primeiramente o INSS para 

que apresente os cálculos dos atrasados, e após, abra-se vista ao 

requerente.No tocante às parcelas vencidas, a correção monetária deve 

ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aplicando-se o INPC/IBGE após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF 

nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF e pelo STJ no REsp nº 1.270.439/PRJuros 

de mora, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e 

de cada vencimento, quanto às subsequentes, no montante de 1% ao mês 

até a vigência da Lei n. 11.960/2009 e, a partir de então, nos patamares 

fixados pela Lei nº 11.960/2009, isto é, no mesmo valor dos juros 

imputados nas cadernetas de poupança, inclusive com a aplicação da Lei 

nº 12.703/2012.Decisão não sujeita ao reexame necessário, porque no 

valor a ser pago antecipadamente ao autor não ultrapassa o teto de 1000 

salários mínimos. Sem custas (artigo 460,”caput”, da CNGC/MT, 4ª 

ed.).Honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

considerado os valores desde a data da entrada do requerimento 

administrativo, até a presente data (Súmula 111 do STJ, ratificada pelo 

AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), ou o índice mínimo 

equivalente da tabela do artigo 85, § 3º, do NCPC Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Intime-se pessoalmente a procuradoria do INSS desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46836 Nr: 2620-27.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDSON MARTINS ROSA

 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:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: WALDSON MARTINS ROSA, CPF 

591.521.331-68- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL- DIB: 25/05/2016 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 

implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente.No tocante às parcelas vencidas, a 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC/IBGE após a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR Juros 

de mora, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e 

de cada vencimento, quanto às subsequentes, no montante de 1% ao mês 

até a vigência da Lei n. 11.960/2009 e, a partir de então, nos patamares 

fixados pela Lei nº 11.960/2009, isto é, no mesmo valor dos juros 

imputados nas cadernetas de poupança, inclusive com a aplicação da Lei 

nº 12.703/2012.Decisão não sujeita ao reexame necessário, porque no 

valor a ser pago antecipadamente ao autor não ultrapassa o teto de 1000 

salários mínimos. Sem custas (artigo 460,”caput”, da CNGC/MT, 4ª 

ed.).Honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

considerado os valores desde a data da entrada do requerimento 

administrativo, até a presente data (Súmula 111 do STJ, ratificada pelo 

AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), ou o índice mínimo 

equivalente da tabela do artigo 85, § 3º, do NCPC Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Intime-se pessoalmente a procuradoria do INSS desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60290 Nr: 1173-96.2017.811.0029

 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: MARLENE DE FÁTIMA LAMAISON FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por MARLENE DE FÁTIMA LAMAISON FERRAZ 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, verificou-se em consulta ao CEI 

Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o esposo da autora tem 

negócios e possui diversos imóveis – 130 ocorrências no Registro de 

Imóveis (consulta anexa), revelando efetiva natureza negocial típica de 

empresário, revelando, claramente que se tratam de empresários e não de 

agricultores familiares.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

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.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, a autora se trata de 

empresária juntamente com seu esposo e 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.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 2002-77.2017.811.0029

 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: DIONEZIO NONATO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por DIONEZIO NONATO PEREIRA 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, o requerente nos últimos anos trabalhou de 1997 a 2009, por 

diversos meses, com vínculos empregatícios (fls. 53 a 58) e não 

esparsos, mas consistentemente contínuos, o que impede a configuração 

como trabalhador rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

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.: 59111 Nr: 477-60.2017.811.0029

 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: Joana Pereira Neves

 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:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: JOANA PEREIRA NEVES, CPF 865,712.301-00- 

Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL- DIB: 

27/04/2016- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias para a 

implantação do benefício a partir da intimação.- RMI: 1 (um) salário 

mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para implantação do 

benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, primeiramente o INSS para 

que apresente os cálculos dos atrasados, e após, abra-se vista ao 

requerente.No tocante às parcelas vencidas, a correção monetária deve 

ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aplicando-se o INPC/IBGE após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF 

nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF e pelo STJ no REsp nº 1.270.439/PR, , a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, no montante de 1% ao mês até a 

vigência da Lei n. 11.960/2009 e, a partir de então, nos patamares fixados 

pela Lei nº 11.960/2009, isto é, no mesmo valor dos juros imputados nas 

cadernetas de poupança, inclusive com a aplicação da Lei nº 

12.703/2012.Decisão não sujeita ao reexame necessário, porque no valor 

a ser pago antecipadamente ao autor não ultrapassa o teto de 1000 

salários mínimos. .Honorários em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, considerado os valores desde a data da entrada do 

requerimento administrativo, até a presente data (Súmula 111 do STJ, 

ratificada pelo AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), ou o 

índice mínimo equivalente da tabela do artigo 85, § 3º, do NCPC 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Intime-se pessoalmente a procuradoria 

do INSS desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59530 Nr: 730-48.2017.811.0029

 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: LOURDES MARCHIORI DE SOUZA

 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 LOURDES MARCHORI DE SOUZA 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, verificou-se em consulta ao CEI 

Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o esposo da autora tem 

negócios e possui diversos imóveis – 171 ocorrências no Registro de 

Imóveis (consulta anexa), revelando efetiva natureza negocial típica de 

empresário, revelando, claramente que se tratam de empresários e não de 

agricultores familiares.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

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.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, a autora se trata de 

empresária juntamente com seu esposo e 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.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59555 Nr: 742-62.2017.811.0029

 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: Elmir Luiz Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por ELMIR LUIZ BRESSAN 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, o requerente nos últimos anos trabalhou de 1992 a 20150, por 

diversos meses, com vínculos empregatícios (fls. 65 a 68) e não 

esparsos, mas consistentemente contínuos, o que impede a configuração 

como trabalhador rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58863 Nr: 330-34.2017.811.0029

 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: BERNADETE SCHIDT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por BERNADETE SCHMIDT 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, verificou-se em consulta ao CEI 

Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o esposo da autora, 

Milton Elemar Schmidt, tem negócios e possui diversos imóveis – 2 outras 

ocorrências de imóveis rurais, de matrículas 1880 e 15247, além do 

informado nos autos 6122, todos do CRI de Canarana/MT, ocorrências no 

Registro de Imóveis (consulta anexa), revelando efetiva natureza negocial 

típica de empresário, revelando, claramente que se tratam de empresários 

e não de agricultores familiares.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

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.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, a autora se trata de 

empresária juntamente com seu esposo e 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.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61838 Nr: 2001-92.2017.811.0029

 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: Querino Nicaretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por QUERINO NICARETTA 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, verificou-se em consulta ao CEI 

Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que, tem negócios e possui 

diversos imóveis – 28 ocorrências no Registro de Imóveis (consulta 

anexa), várias no livro 2 (indicativo de propriedade de diversos imóveis) e 

outras no livro 3RA (indicativos de negócios sobre imóveis, como cédula 

rural) revelando efetiva natureza negocial típica de empresário, revelando, 

claramente que se tratam de empresários e não de agricultores familiares.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

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.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, a autora se trata de 

empresária juntamente com seu esposo e 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.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57793 Nr: 2845-76.2016.811.0029

 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: MARIA APARECIDA DA ROCHA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, .Decisão não sujeita ao reexame necessário, porque no 

valor a ser pago antecipadamente ao autor não ultrapassa o teto de 1000 

salários mínimos. Sem custas (artigo 460,”caput”, da CNGC/MT, 4ª 

ed.).Honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

considerado os valores desde a data da entrada do requerimento 

administrativo, até a presente data (Súmula 111 do STJ, ratificada pelo 

AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017), ou o índice mínimo 

equivalente da tabela do artigo 85, § 3º, do NCPC Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Intime-se pessoalmente a procuradoria do INSS desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57790 Nr: 2842-24.2016.811.0029

 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: Juçara da Silva Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por JUÇARA DA SILVA BARBOSA 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.

Em consulta ao CEI Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o 

autor é proprietário diversos imóveis rurais, constatou-se que o esposo da 

autora tem imóvel urbano em seu nome de matrícula 551 desde 2001, 

conforme o anexo a seguir juntado à sentença, período coincidente com a 

atividade rural indicada no pedido, que imediatamente anterior ao pleito, o 

que desconforme o requisito legal (artigo 12, VII, da Lei de Benefícios).

 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 
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rural, e a arbitro em 10 (dez) salários-mínimos (artigo 8, §2º, do NCPC) em 

favor da parte contrária.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54976 Nr: 1252-12.2016.811.0029

 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: Luciana de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência de manifestação do perito, embora intimado, 

impulsiono os autos a fim de intimar a requerente para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52546 Nr: 3114-52.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sol Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, Marcos André Honda Flores - OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar as partes, através do DJE, a se 

manifestar acerca do Auto de Avalição, a seguir transcrito: "A U T O D E A 

V A L I A Ç Ã O

Aos quinze (15) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e dezoito 

(2018), nesta Comarca de Canarana/MT, em cumprimento ao mandado do 

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, extraído dos autos da Ação de Execução, 

código 52546, em que Banco Safra S/A, move em desfavor de Sol 

Transportes Rodoviários Ltda, compareci ao endereço indicado e ali 

estando, após as formalidades legais, Procedi a Avaliação dos bens 

indicados às fls. 112/114, à saber: 01- Um Caminhão Trator, marca 

Iveco/Stralis, HD 570S, 38 TN, Nacional, NJB 0213 Canarana MT, Trucado, 

duas portas, ano/modelo 2008/2009, potência 380, à diesel, cor Cinza, 

Renavan 00129061646, pneus regular/ruim, tinta da cabine desbotado e 

necessitando de reparos, licenciado até 2014, estado de conservação 

regular e trabalhando, dou o bem descrito acima Avaliado em R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). Quatro fotos (anexo).

 Canarana-MT, 27 de março de 2018.

Luis Elemar Pfeifer Oficial de Justiça Mat. 4245

Rogério Christiano Weirich - Sol Transportes Rodoviários Ltda

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE AVALIAÇÃO, compareci 

ao endereço mencionado, em 14/3/2018 às 18h, e ali estando NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A AVALIAÇÃO do bem descrito à saber: 01- Um 

Caminhão Trator, marca Iveco/Stralis, HD 570S, 38 TN, Nacional, NJC 2447 

Canarana MT, Trucado, duas portas, ano/modelo 2008/2008, potência 380, 

à diesel, cor Branca, Renavan 00974774227, localizei o referido veículo, 

guardado no galpão da Fazenda Três Passos, sem o eixo da 

tração/diferencial (primeiro eixo), pneus do Truk estragado, pneus 

dianteiro murchos, Caixa de cambio tirada e em cima do Chassi, 

desmontado eixo do cardan, tinta da cabine desbotado e sem a lata da 

frente, licenciado até 2013, estado de conservação regular/ruim, em 

virtude de estar parado, não sei o tempo e sem funcionar e estar 

desmontado. Duas fotos (anexo). "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16002 Nr: 1709-59.2007.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO STRELOW JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT, Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:OAB/MT4454-A

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 507-32.2016.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdMM, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SCHAFER QUEIROZ 

- OAB:18671-O

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28870 Nr: 375-14.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Ana Acácia Christo Cabral - OAB:14.514, Ana Paula 

Sigarini Garcia - OAB:10.133/MT, Ednéia Luft - OAB:14.512, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo. - OAB:7627-A/MT, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, Vagner Spiguel Junior - OAB:12209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira, impulsiono os autos a fim de intimar o exequente a se 

manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 666-38.2017.811.0029

 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: Vilmones Martins de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada perícia para a data de 08/05/2018, 

às 11:00 horas, a ser realizada nas dependências da Unidade Mista de 

Canarana, pelo perito nomeado Dr. Jaime Ziliotto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57341 Nr: 2620-56.2016.811.0029

 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: ANADIM ALVES GAMA

 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:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada perícia para a data de 08/05/2018, 
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às 11:00 horas, a ser realizada nas dependências do Hospital Municipal de 

Canarana, pelo perito nomeado Dr. Jaime Ziliotto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22912 Nr: 717-93.2010.811.0029

 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: Almeri Koch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP/13842, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, 

Sandro Pissini Espídola - OAB:6817/MS-198040S

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes a se manifestarem acerca da proposta do douto perito, 

juntada às fls. 359, no prazo legal e de forma sucessiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56257 Nr: 2007-36.2016.811.0029

 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): Ana Maria Conz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória retro expedida, bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56801 Nr: 2351-17.2016.811.0029

 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 S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAMINA SANTOS PIMENTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória retro expedida, bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59824 Nr: 903-72.2017.811.0029

 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: Sueli Dunck, Felipe Antonio de Oliveira Dunck, 

AUGUSTO DUNCK, VIVIANE DE SOUSA DUNCK, Thais Augusta Dunck, 

Danillo Augusto de Sousa Dunck, Guido Germano Dunck, Ildo Dunck, Ane 

Cristina Dunck, Marta Schonholzer Dunck, Noeli Maria Dunck Dalosto, 

Ernesto Martim Schonholzer Dunck, Barbara Dunck Oliveira, Ema Marta 

Dunck Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Annielen Chiarele de Souza - OAB:12.325/MT, POLIANA 

DILL - OAB:22129/A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:OAB/MT 13. 

878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.485, JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:OAB/MT 18.900

 Tendo em vista a contestação apresentadad nos autos, impulsiono-os a 

fim de que seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 2062-50.2017.811.0029

 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: ECDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Tendo em vista a contestação apresentadad nos autos, impulsiono-os a 

fim de que seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64855 Nr: 36-45.2018.811.0029

 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): ROZELINO GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, JOÃO FLÁVIO RIBEIRO - OAB:66.919/SP, WASHINGTON 

FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que apresente a guia de recolhimento de 

diligência do oficial de Justiça no prazo legal e devidamente recolhida, 

tendo em vista que a guia apresentada em 19/03/2018, através do 

documento 66025, protocolizado em 19/03/2018, é referente à Comarca de 

Água Boa-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18111 Nr: 1336-91.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3 .608-B/MT,  Louise  Ra iner  Pere i ra  G ionéd is  - 

OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Tendo em vista a informação do Juízo da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira de que a carta precatória encontra-se paralisada aguardando 

manifestação do exequente, impulsiono os autos a fim de que a parte 

autora providencie, com a máxima urgência a juntada da cópia da matrícula 

do imóvel objeto da expropriação à deprecada, sob pena de devolução da 

mesma sem seu devidamento cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21409 Nr: 2127-26.2009.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Arlindo Carlos Guilherme

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 
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OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a inércia do perito nomeado não apresentando até a 

presente data relatório, tampouco informação quanto a realização da 

perícia, impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 2229-38.2015.811.0029

 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: Escivaldo Gomes Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador EDUARDO ALENCAR DA SILVA, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre a perícia médica encartada às fls. 98/159.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo legal. Canarana-MT, 06 de abril de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-67.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY SOUSA CARRIJO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca do inteiro teor da certidão do Sr. Meirinho, datada de 02/04/2018, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco ) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 06 de abril de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-73.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA AMORIM DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA REJANE SCHMIDT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 6 de abril de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITOS DIAS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (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, 06 de abril de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Audiência instrutória designada para o dia 22/05/2018, às 14h00min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-40.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Audiência instrutória designada para o dia 22/05/2018, às 13h15min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-79.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Audiência instrutória designada para o dia 22/05/2018, às 14h45min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Audiência instrutória designada para o dia 22/05/2018, às 15h30min (MT).
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Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60430 Nr: 1239-33.2013.811.0024

 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: Escolástico Francisco de Lara

 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.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 3072-86.2013.811.0024

 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: Alzira Alves da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 1901-36.2009.811.0024

 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: Jacline dos Santos Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que não assiste razão a parte autora 

quanto ao pedido de fls. 187-188, uma vez que o prévio requerimento está 

dispensado nos casos em que o INSS contesta o mérito da demanda, o 

que não ocorreu in casu, assim, indefiro o pedido.

Portanto, o feito deve prosseguir com o saneamento.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39810 Nr: 2334-69.2011.811.0024

 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: Antonio Batista do Nascimento

 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.

Antes de sanear o feito, importante analisar o pedido de habilitação dos 

herdeiros (fls. 187-195), conforme prevê o art. 43 do CPC, porém, com a 

ressalva do divórcio do falecido com a "herdeira" Neuza Russo do 

Nascimento, ocorrido em 19/05/2011, antes da propositura da ação, 

portanto, com fundamento no art. 10 do CPC, abro vista ao INSS para 

manifestação.

É a jurisprudência quanto à habilitação:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA 

DO INSS. SUCESSORES. HERDEIROS. HABILITAÇÃO. 1. Em razão do 

direito fundamental ao contraditório - assegurado às partes nos termos do 

art. 5º, LV, da Constituição - é dever do magistrado oportunizar prévia e 

efetiva manifestação dos sujeitos do processo antes de decidir (art. 10, 
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CPC/15). 2. Ausência de intimação prévia do executado após a reativação 

da execução para prosseguimento, com a habilitação de herdeiros e 

sucessores. 3. Nulidade reconhecida em relação a todos os atos 

decisórios em que não oportunizada a manifestação do executado e 

manutenção dos atos executórios, já que vícios procedimentais somente 

induzem na anulação de atos que não possam ser aproveitados (art. 283, 

C P C / 1 5 ) . "  ( T R F - 4  -  A G :  5 0 4 9 7 7 1 1 4 2 0 1 7 4 0 4 0 0 0 0  

5049771-14.2017.4.04.0000, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Data de Julgamento: 21/02/2018, SEXTA TURMA)

Com a manifestação, volvam-me os autos conclusos para análise do 

pedido e saneamento.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35807 Nr: 1408-25.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ferreira

 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:

 ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o 

art. 357, III, do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao 

autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor.Intimem-se as 

partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas 

que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já produzidas. 

Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá ser 

apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de 

segurado especial, em atividade rurícola, durante o período de 

carência.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32558 Nr: 1985-37.2009.811.0024

 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: GSDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS-C-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42127 Nr: 212-49.2012.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosa das Graças de Campos, MEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julismar Dias da Silva, Jeanne Caroline de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o requerido Julismar Dias da Silva foi citado por edital, 

nomeio a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, a quem os autos 

deverão ser remetidos.

Verifico, ainda, que a requerida Jeanne Caroline de Campos foi citada no 

balcão (fl. 64) e manifestou concordância com a guarda da infante à 

genitora, e deixou transcorrer o prazo para resposta, para tanto, 

certifique-se.

Após, com a juntada da contestação, ao autor para querendo, impugnar e, 

em sequencia, ao Ministério Público para parecer.

Por fim, por tratar de feito referente a META 2, que tramita desde 2012, 

proceda-se com o andamento na urgência que o caso requer.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31802 Nr: 1213-74.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 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: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 .CONCLUSÃO.Afastadas as prejudiciais de mérito, dou o feito por 

saneado.Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do 

CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas 

os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.Intimem-se as partes para, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem 

produzir. Consigne-se que, em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.Fixo como ponto controvertido: a) a existência de ato improbo; 

b) o dano ao erário.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57320 Nr: 499-75.2013.811.0024

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, Jose Marcio de Oliveira - OAB:12.247/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530/O

 Vistos etc.

I. De início, verifico que não há preliminares arguidas, assim, dou o feito 

por saneado.

II. De outro norte, fixo como pontos controvertidos: a) a aplicação do art. 

1.708 do CC; b) a prova da necessidade da requerida; c) a possibilidade 

do requerente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 282 de 603



III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos autores provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Deste modo, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60429 Nr: 1240-18.2013.811.0024

 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: Bertino Carvalho dos Santos

 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 EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com base no artigo 485, VI, §3°, do 

CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa, ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em 

face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66151 Nr: 1907-67.2014.811.0024

 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: Elvira Alves do Nascimento

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora ELVIRA ALVES DO NASCIMENTO do benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, 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 de entrada do pedido 

administrativo em 11/11/2014 (fl. 43).Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.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. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no art. 412, 

§8º, da CNGC.Em caso de interposição de apelação,..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 279-14.2012.811.0024

 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: Alzira Santin

 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 inicio de prova material e a 

comprovação da qualidade de segurado especial, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido de aposentadoria rural veiculado pela parte autora.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso 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. 

Intimem-se.Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

a rqu ivem-se ,  p rocedendo -se  às  ba i xas  e  ano tações 

necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 3194-02.2013.811.0024

 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: Maria de Fátima Fernandes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no art. 76 do CPC, converto o julgamento em diligência 

para que as advogadas da autora, nos termos do art. 112 do CPC, 

comprovem nos autos a renúncia ao mandato.

Após, deverá a autora vir representada por novo causídico, sob pena de 

ser extinta a ação, ante a ausência de representação processual, em 15 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8631 Nr: 1327-23.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Severino de Moraes

 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.

Considerando que os advogados requerem o prosseguimento do feito 

somente quanto à verba honorária, desnecessária a habilitação dos 

herdeiros e, torno preclusa a cobrança dos valores pretéritos.

Assim, altere-se a capa dos autos e sistema Apolo, fazendo constar os 

advogados e o objeto como cumprimento de sentença de honorários 

advocatícios.

Portanto, diga-se ao INSS para impugnar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 1785-93.2010.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ajenir Paixão Andrade

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Da análise dos autos, verifica-se que, apresentada aos autos 

a negativa administrativa restou, consequentemente, qualificado o 

interesse de agir (fl. 92). No entanto, não foi oportunizado à autarquia 

demandada prazo para que apresentasse contestação de mérito, que se 

faz necessária, conforme entendimento firmado pelo TRF 1ª Região.... 

Assim, nos termos do que decidiu o STF no RE n° 631240/MG, intime-se o 

INSS para que, no prazo de 30 dias, apresente contestação de 

mérito.Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, 

tornando, posteriormente, os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 1305-76.2014.811.0024

 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: Pedro Rosalino da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Diante isso, intime-se a parte autora, através de seu procurador 

constituído para, no prazo de quinze (15) dias, juntar aos autos 

procuração pública outorgadora de poderes (artigo 321, “caput”, do 

Código de Processo Civil) ou procuração a rogo, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.Após, concluso para 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63173 Nr: 3051-13.2013.811.0024

 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: Edilson Pereira Partim

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a renda per capita; a doença que atinge o 

autor e a quantidade de pessoas que compõem o núcleo familiar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 1139-49.2011.811.0024

 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: Janice Conceição Correia de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o pedido do autor é de 

"restabelecimento de benefício", qual seja, AMPARO SOCIAL A PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA, todavia, o pedido administrativo aportou às fls. 136, 

como "pedido de auxílio doença", assim, não condiz o pedido 

administrativo com a ação ora manejada.

Ademais, vê-se a falta de interesse de agir do autor quando não 

compareceu para concluir o exame médico pericial, junto à Autarquia (fl. 

136).

Assim, suspendo o feito, por 90 (noventa) dias, a fim de que o autor 

acoste a negativa pelo INSS, do amparo social, como mencionado na 

exordial, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 22019 Nr: 145-89.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joaquina Ferreira

 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:

 ...DISPOSITIVO.Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

proposto pelo INSS com base na fundamentação supra para julgar extinto 

o presente cumprimento de sentença, diante do pagamento (fls. 156-160), 

o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35525 Nr: 1161-44.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauro Alves da Guia

 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.Converto o julgamento em diligência, pois, como se vê, a 

procuração juntada aos autos, a parte autora é pessoa analfabeta. Assim, 

necessário se faz que os poderes outorgados ao causídico sejam através 

de instrumento público, a teor do que determina o artigo 104 do Código de 

Processo Civil, o qual obriga estar o instrumento particular devidamente 

assinado pela parte, o que, é certo, não ser possível em razão de ser 

pessoa não alfabetizada. Todavia, a mais recente jurisprudência tem 

entendido que a procuração a rogo, por ser menos onerosa à parte, pode 

ser acolhida e, inclusive, ratificada em juízo.......Diante isso, intime-se a 

parte autora, através de seu procurador constituído, para, no prazo de 

quinze (15) dias, juntar aos autos procuração pública outorgadora de 

poderes (artigo 321, “caput”, do Código de Processo Civil) ou procuração 

a rogo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.Após, 

concluso para deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34767 Nr: 569-97.2010.811.0024

 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: Milton de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a incapacidade laborativa da parte autora, 

julgo improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez formulado por 

MILTON DE OLIVEIRA SILVA.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. 

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-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92556 Nr: 2222-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Alessandra Cristina Gonçalves Kurchinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento nos artigos 387 e 386, VII, respectivamente, do Código de 

Processo Penal, julgo procedente em parte a denúncia para: a) condenar o 

acusado Flávio José da Silva Brandão, qualificado nos autos, pelo 

cometimento do delito do art. 157, §2º, I e II do Código Penal e; b) absolver 

Flávio José da Silva Brandão, qualificado nos autos, pela prática do delito 

do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, de modo que passo a dosar as 

respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto 

no art. 68, caput, do mesmo Diploma.DOSIMETRIA....para torna-la definitiva 

em, em 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, esta à 

base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por 

necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito......Mantenho 

a prisão preventiva por permanecerem seus requisitos, uma vez que se 

trata de réu reincidente específico no delito de roubo majorado, bem como 

em atenção ao Princípio da Homogeneidade em razão do regime inicial de 

pena ser o fechado. Condeno o réu em custas processuais na forma do 

artigo 804 do Código de Processo Penal, com as ressalvas do art. 98, §3º, 

da Lei nº 13.105/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Ministério Público, o assistente de acusação por DJE e Defensoria 

Pública.Expeça-se guia de execução provisória.Após, o trânsito em 

julgado:a) lance-se o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);b) comunique-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) expeça-se guia de 

execução penal;d) remetam-se os autos ao contador para calcular as 

custas e pena de multa aplicadas e após;e) intime-se o réu, na forma do 

artigo 51 do Código Penal, para pagá-las em até dez dias e, na hipótese de 

não pagamento ou de o devedor não ser encontrado, proceda a secretaria 

na forma conforme Provimento nº 88/2014/CGJ.Cumpra-se expedindo o 

necessário arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 2775-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Roberto Hemílio de 

Souza, Félix, Francisco Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8938, Defensor(a) Público(a) - OAB:, PABLINE MAYARA 

BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 (...)DISPOSITIVO.ANTE TODO O EXPOSTO, recebo os embargos, uma vez 

que tempestivos e dou provimento para alterar a pena provisória e, 

consequentemente, a pena em definitivo, de 10 (dez) anos de reclusão 

para 12 (doze) anos de reclusão, com fulcro no art. 382 do 

CPP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

cumpra-se a parte final da sentença de ref. 330.Expeça-se o necessário.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:OAB/PR 18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira 

- OAB:18.294 - SP, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, Zaid 

Arbid - OAB:1822-A

 Vistos etc.

Ciente da juntada das informações do executado.

Ademais, a missiva aportou para avaliação e hasta, não cabendo a esse 

magistrado qualquer juízo acerca dos embargos opostos.

Aguarde-se a realização da hasta pública, haja vista que não há qualquer 

decisão do juízo deprecante suspendendo o leilão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 2399-93.2013.811.0024

 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: Nilson Pereira dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido e redesigno o ato para 06 de junho de 2018, 

às 15h00. Saliento que a falta das testemunhas, eventualmente, 

acarretarão na preclusão do ato. II. Saem os presentes intimados. III. 

Cientifique-se o réu. IV. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104080 Nr: 1469-02.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelen da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 
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autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no 

qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, 

em nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67972 Nr: 3247-46.2014.811.0024

 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: ALBERI LENCINA CAMARGO

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória, tão somente em 

relação ao valor de R$ 45.800,12 (quarenta e cinco mil oitocentos reais 

doze centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 45.800,12 (quarenta e cinco mil 

oitocentos reais doze centavos)., podendo, para tanto, arguir qualquer 

das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC/2015.III. 

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):a) 

caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato 

o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, 

será expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou 

ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que 

deverá ser certificado, expeça-se a pertinente requisição para 

pagamento, conforme item III.b, independentemente de nova 

determinação.V. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora 

Alberi Lecina Camargo.VI. Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81184 Nr: 1564-03.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÇARA ROZIN DE MEDEIROS

 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:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória, tão somente em 

relação ao valor de R$ 24.523,18 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e 

três reais dezoito centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 24.523,18 (vinte e quatro mil quinhentos 

e vinte e três reais dezoito centavos), podendo, para tanto, arguir 

qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC/2015.III. 

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):a) 

caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato 

o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, 

será expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou 

ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que 

deverá ser certificado, expeça-se a pertinente requisição para 

pagamento, conforme item III.b, independentemente de nova 

determinação.V. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora 

Juçara Rozin Medeiros.VI. Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102586 Nr: 792-69.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição da Silva, Ronaldo da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos após a juntada pela parte autora de alguns 

documentos a demonstrar sua hipossuficiência, conforme determinação 

proferida por este juízo, em 23.2.2018.

 Contudo, conquanto tenha sido apresentado na referida petição extrato 

de pagamento de benefício previdenciário, não há como inferir que esta 

seja a única fonte de renda da autora, sobretudo quando pode ela dispor 

de numerários para aquisição de veículo no montante de mais de trinta e 

dois mil reais, inclusive, segundo alega, tendo quitado diversas parcelas 

adiantadas.

 Logo, dessume-se do cenário dos autos que o benefício previdenciário 

em questão não constitui a única fonte de renda da autora e, por outro 

lado, indica que possui ela condições de recolher os valores referentes às 

custas processuais, sem que isso lhe cause prejuízo à sobrevivência e/ou 

de sua família.

CONCLUSÃO.

 I. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por intermédio do advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/2015).

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101860 Nr: 415-98.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurelio Evangelista Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de EURELIO EVANGELISTA MENDES, imputando-lhe o 

cometimento do delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

Em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante foi convertida em 

prisão preventiva em 23.12.2017.

Em 5.1.2018, foi protocolado indeferido o pedido de revogação da prisão 

preventiva.

Por ocasião do ju lgamento do “habeas corpus”  nº 

1000319-41.2018.8.11.0000, foi negada a concessão da ordem, 

mantendo-se, por conseguinte, a prisão preventiva.

Em petição protocolada no dia 5.3.2018, o denunciado veiculou pedido de 

substituição da prisão preventiva por medida cautelar de prisão domiciliar, 

sob o argumento de que tem filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público manifestou-se 

pelo indeferimento do referido pedido.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 318, inciso VI, do Código de 

Processo Penal, estabelece que a possibilidade de prisão domiciliar no 
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caso de acusado homem, desde que, “seja o único responsável pelos 

cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Partindo dessa premissa, vê-se que o caso dos autos não se amolda à 

hipótese invocada, na medida em que o filho mais novo do denunciado 

nasceu no dia 5.12.2005, ou seja, há mais de 12 (doze) anos.

Assim sendo, por não ser o caso do previsto no art. 318, VI, do CPP, bem 

como por inexistir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, 

concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão preventiva, 

anteriormente decretada, deve ser mantida.

Conclusão.

Diante do exposto, subsistentes os motivos que a ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, indefiro o pedido do autuado e mantenho a sua 

prisão preventiva.

Intimem-se.

Sem prejuízo do acima exposto, certifique-se acerca da apresentação de 

resposta à acusação, atentando-se ao que foi determinado em decisão 

datada de 16.2.2018.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101860 Nr: 415-98.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurelio Evangelista Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 Certifico que, tendo em vista que o denunciado constituiu advogado, 

conforme procuração juntada em 06/3/2018. Impulsiono o presente feito, 

intimando o advogado do denunciado, pela imprensa para no prazo de 5 

cinco dias apresentar defeja prévia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 52471 Nr: 2475-54.2012.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jerônimo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovah Feliciano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abilio Custodio de Melo - 

OAB:5945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:5928/MT

 Certifico que, impulsiono presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado da parte requerida, pela imprensa para no 

prazo legal, apresentar as alegações finais, conforme determinado na 

audiência realizada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-98.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENAEL SANTANA FERREIRA DA GUIA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

correspondência de intimação do promovido para audiência, devolvida 

pelos Correios motivo: ausente, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 6 de abril de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000149-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA TELES DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos da sentença ID 11634243. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de 

abril de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA CARNELOS BIRTCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOPES MARTINS (EXECUTADO)

RADIO TERRA FM CDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000486-31.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

1.393.882,40; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: IVANA CARNELOS BIRTCHE Parte Ré: EXECUTADO: RADIO 

TERRA FM CDA LTDA - ME, JAIR LOPES MARTINS Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Alfim, 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. Comprove o endereço residencial 

(pessoa física) ou comercial (pessoa jurídica) 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). Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. 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, 04 de abril de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000578-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. P. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000578-43.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WALLACE JUNQUEIRA 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: ELAINE CRISTINA PASCOAL GOMES 

Vistos. Ante a suspeição alegada pelos nobres Defensores Públicos 

atuantes nesta Comarca, por eles terem representado a parte autora em 

ocasiões distintas, seja na propositura da inicial, seja em audiência de 

conciliação, ambos neste feito (id. 11361097), nomeio como curador(a) 

especial da parte requerida, o(a) nobre causídico(a) Dr(a). ISMAILI DE 

OLIVEIRA DONASSAN - OAB/MT nº 16045/O, cuja verba honorária será 

fixada ao final do processo. Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) 

defensor(a), sobre o teor da nomeação, bem como para que apresente 

defesa em favor da parte requerida, no prazo legal. Cumpra-se no que 

couber a decisão anterior (id. 11153558). Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 05 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84244 Nr: 1636-40.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, RONALD 

GONÇALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alves Caetano - 

OAB:SP0354917, Rinaldo de Jesus Scandiucci - OAB:SP 131.417, 

THAIZA SILVA BRITO - OAB:MT 21929/O

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o 

executado alega excesso de execução por ter quitado parte da dívida, 

segundo ele, de forma tempestiva, e a parte remanescente já inclusa os 

encargos devidos.

 Assim, em observância ao disposto no art. 370, “caput”, do NCPC, c.c. 

artigos 319, 320 e 397 do Código Civil, intime-se o executado para, em 05 

(cinco) dias, apresentar os comprovantes de pagamento das prestações 

do termo de acordo celebrado entre as partes com a devida discriminação 

da data de quitação.

 Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Outrossim, promova-se a conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença, consoante o disposto nos artigos 348, 349, 

1.028, § 4º, 1.043 e seguintes da CNGC/MT.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84302 Nr: 1699-65.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, André 

Vienna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rinaldo de Jesus Scandiucci 

- OAB:SP 131.417, THAIZA SILVA BRITO - OAB:MT 21929/O

 Vistos.

A sentença proferida em audiência, aos 28/07/2016, homologou acordo 

celebrado as partes que abrange todas as ações em trâmite Juízo, 

Códigos 84244, 86027 e 83746 (fls. 410/412).

Preclusa a via recursal, descumprido o acordo, a parte autora requereu a 

execução dele no Código 84244.

Assim, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 410/412, 

desapensando-se os processos e arquivando-se este com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Havendo custas remanescentes, observe-se o disposto no item “IX” do 

termo de acordo (fl. 411).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101112 Nr: 2956-23.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI BENJAMIN BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100334 Nr: 2419-27.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100332 Nr: 2417-57.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o
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que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90203 Nr: 3130-03.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B, WAGNER GERALDO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:87653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88399 Nr: 1627-44.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE - I.P.A. S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 3838-87.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86245 Nr: 3655-19.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. B. DE MELO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86186 Nr: 3594-61.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 3555-64.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. PREVIATTO SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84480 Nr: 1882-36.2013.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 289 de 603



 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA ADAO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83151 Nr: 515-74.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEGANCIA TECIDOS LTDA - ME, WELTON 

MARTINS DE PAULA, ELIZABETE VIEIRA GONZAGA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8.187-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82510 Nr: 3557-68.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59285 Nr: 902-26.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 133-18.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58434 Nr: 64-83.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. M. EMPACOTADORA DE CEREIAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52605 Nr: 30-79.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).
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Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47271 Nr: 1079-29.2008.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO P. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46005 Nr: 2821-26.2007.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BERNADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 2594-36.2007.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARLOW & CASTRO LTDA, GILMAR RENATO 

PARLON, DULCEMAR DE CASTRO PARLOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Cibeli de Souza 

Serenza - OAB:OAB/MS 5.678, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:44718/RS

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44865 Nr: 1735-20.2007.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, MARCELO MARCOS 

SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT, CHRISTIANE CARDERELLI 

SVERSUT, LEILA DENISE DUBIELLA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44707 Nr: 1566-33.2007.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA SHIMABUKURO ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se e, após, venham-me 

os autos

conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BIGOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000413-59.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ILSON BIGOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Com base nos documentos juntados no id. 12179358 - págs. 1/4 e id. 

12179374 - págs. 1/5, cópias da CTPS e holerites, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ILSON 

BIGOTI, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 
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o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 26 de março de 2018.
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Processo Número: 1000375-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CORREA LIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000375-47.2018.8.11.0009 AUTOR: 

NEIDE CORREA LIRA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Com base nos documentos juntados 

nos ids. 12106963, 12106973 e 12106979, cópias da CTPS da parte 

autora, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e 

art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a 

apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua 

realização. NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) NEIDE CORREA LIRA RODRIGUES, para realização da perícia, 

que deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função 

poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com 

desenhos, fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes 

(art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega 

do laudo em cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por 

motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de 

jurisdição delegada para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal, nos termos da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua 

efetivação após o término do prazo para que as partes se manifestem 

sobre o laudo e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados, nos termos do art. 29 da mencionada 

Resolução. Atento aos limites mínimo e máximo estabelecidos na referida 

Resolução, previstos na Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a 

intimação do(a) perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 

157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, 

do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim 

como a fim de que agende data, hora e local para realização do exame 

médico e informe ao Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para 

serem efetuadas as intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos 

termos da inicial para que responda aos termos dela após a juntada do 

laudo pericial; c) a intimação das partes, por meio de seus advogados, 

para que, caso não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias 

contados do despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e 

apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade de as partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares (art. 469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima 

fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pelo experto, encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia 

reprográfica dos quesitos, informando-lhe que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a carga dos autos do processo; e) estabelecido e 

informado pelo perito a data, a hora e o local para a realização da perícia 

médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio de seus advogados, 

para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo comparecimento daquele que 

será examinado/vistoriado/avaliado; f) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intimem-se as partes da ocorrência desta, por meio de seus advogados, 

para que se manifestem sobre ele, podendo os respectivos assistentes 

técnicos apresentar parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 

477, § 1º, do NCPC). Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos 
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pelo senhor perito são os seguintes: 1. A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 26 de março de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000237-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000237-80.2018.8.11.0009 AUTOR: 

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS Vistos. Com base no documento juntado no id. 

12107487 - págs. 1/2, histórico de créditos de benefício previdenciário, 

bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) EDILEUZA 

ALMONDES DE MENEZES, para realização da perícia, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 26 de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001122-31.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 
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11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CELSO ALVES 

DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 10 de maio de 2018, às 14h10min. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 05 de abril de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001113-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR BORDINHAO PACONDE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001113-69.2017.8.11.0009; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA 

POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DELAIR BORDINHAO PACONDE PEREIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 10 de maio de 

2018, às 14h50min. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 05 

de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002092-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DINARTI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002092-31.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVONE DINARTI 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Ante a certidão retro, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 10 de maio de 2018, às 15h30min. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 05 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002095-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002095-83.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

ANTONIA MOREIRA MARTINS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 10 de maio de 2018, às 16h10min. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 05 de abril de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002197-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002197-08.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51), URBANA (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARIA APARECIDA MARTINS CARDOSO Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão 

retro, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 10 de maio 

de 2018, às 16h50min. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 

05 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DE SANTANA RUBENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para ambos 

COMPARECEREM na audiência de instrução e julgamento, designada para 

o dia 15 de maio de 2018, às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001670-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado(a), para 

COMPARECER(EM) na audiência de instrução e julgamento, redesignada 

para o dia 15 de maio de 2018, às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO RUBENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

COMPARECER(EM) na audiência de instrução e julgamento, redesignada 

para o dia 15 de maio de 2018, às 15h30min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86886 Nr: 365-59.2014.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS-M, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045/MT, 

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 365-59.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 86886.
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 Vistos, etc.

 A fim de dar regular andamento ao feito, defiro a cota ministerial de fl. 96.

Assim, DESIGNO audiência para oitiva das testemunhas Jayne de Oliveira 

Lima e Arnaldo Leite Albuquerque, a ser realizada no dia 09 de maio de 

2018, às 16h30min.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83562 Nr: 917-58.2013.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO CHIQUIM, CANDIDA DAS GRAÇAS 

RODRIGUES CHIQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VASMIR CHIQUIM, RITA DE CASSIA 

RODRIGUES CHIQUIM, ROSIMEIRE CHIQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 917-58.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83562.

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Abertura de Inventário, ajuizada por João Antônio 

Chiquim e Cândida das Graças Rodrigues Chiquim, em razão do 

falecimento de Moacir Vasmir Chiquim.

Recebida a inicial à fl. 16, nomeando o requerente como inventariante que 

prestou as primeiras declarações às fls. 20-23.

Após um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 30, informando que as 

partes procederam com a realização de inventário administrativo, 

requerendo a extinção do presente feito.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por João 

Antônio Chiquim e Cândida das Graças Rodrigues Chiquim, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85765 Nr: 3163-27.2013.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3163-27.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85765.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão, proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em face de Simone Aparecida Voss, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 50, informando a 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, verifico tratar-se de desistência da ação, o que tenho 

como plenamente cabível pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Simone Aparecida 

Voss, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil.

 Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno o autor ao 

pagamento das custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9513 Nr: 1546-86.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAN CEL LTDA, ANTENOR ALEXANDRE 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 2003/568.

Código Apolo nº: 9513.

Vistos etc.

Defiro conforme requerido à fl. 168, portanto, proceda a Secretaria com as 

alterações necessárias para constar o nome dos novos procuradores 

constituídos do exequente, bem como, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providencias.

Colíder/MT, 04 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 2125-09.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA VELTEM MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Pensão por 

Morte formulado por Catarina Veltem Muniz contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 
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demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97893 Nr: 715-76.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO LINHARES

 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:

 [...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Pensão por 

Morte formulado por Emílio Linhares contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do 

art. 98 do CPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da 

lei.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 05 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81732 Nr: 2822-35.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAULINO CUSTÓDIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2822-35.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81732.

 Vistos etc.

 1) Ante a certidão de fl. 29, INTIME-SE a parte exequente para manifestar, 

no prazo de 10 (de) dias, pelo que entender de direito.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48920 Nr: 2704-98.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Autos nº: 2704-98.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 48920.

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

cumulada com indenização por danos morais, proposta por Edson Carlos 

Ramalho, em face de Facider – Faculdade de Colíder, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Após um ato e outro, expedido carta precatória, no endereço indicado pela 

parte autora (fl. 248) a fim de intimá-la para dar regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, esta restou infrutífera, conforme certidão de 

fl. 266.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do lapso temporal decorrido sem manifestação das partes 

solicitantes, verifica-se que o caso em análise amolda-se ao artigo 485, 

caput, inciso III e § 1º, da Lei Adjetiva Civil, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Vê-se, portanto, a exata realidade dos autos, posto que a tentativa de 

intimação que restou infrutífera ocorreu em fevereiro de 2015, até a 

presente data não houve manifestação da parte interessada para dar 

cumprimento à decisão de fl. 258.

Dessa forma, cumpridas as formalidades legais, sem promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Edson Carlos Ramalho, 

em face de Facider – Faculdade de Colíder, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código Processual Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

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

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

Colíder/MT, 05 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92367 Nr: 905-73.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento da aposentadoria rural por idade à Sra. Antônia 

Gomes Martins, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (09/01/2015), devidamente atualizadas.[...]Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001.5 - Por fim, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).6 - Sem custas.7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 04 de abril de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 296 de 603



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 108459 Nr: 3484-23.2017.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:MT - 19721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, acolhendo-o, 

para reconhecer omissão existente na r. decisão objurgada, razão pela 

qual, passo a decidir acerca da preliminar de legitimidade passiva:Em 

respeito ao princípio do contraditório e, também, pelo disposto no art. 10 do 

CPC/2015 (O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base 

em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício), antes de se pronunciar acerca da preliminar de 

ilegitimidade passiva, deve ser oportunizado a parte adversa que se 

manifeste, razão pela qual, esta, previamente, deve ser citada.Destarte, 

não obstante o presente feito deixar de preencher os requisitos para que 

seja recebido com efeito suspensivo, conforme já fundamentado na 

decisão de fl. retro, tenho que, ante o contexto abarcado na tese de 

ilegitimidade passiva, o caso se amolda à hipótese de suspensão 

disciplinada no art. 313, inciso V, alínea “a”, segunda parte, do CPC/2015, 

motivo pelo qual, com fundamento no art. 921 do mesmo diploma legal, 

DETERMINO a suspensão da execução sob cód. 99539 (Apensa) em 

relação ao Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Colíder, 2 – 

Cumpra-se as determinações remanescentes de fls. 124-126, mais 

especificadamente, os itens “3” e “4”.3 - Translade-se cópia da presente 

decisão para os autos em apenso. Às providências.Colíder, 05 de abril de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99539 Nr: 1852-93.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º 

OFICIO DE COLÍDER, ALDEVINO RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1852-93.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 99539.

Vistos etc.

1 – Ante a decisão proferida nos autos em apenso (cód. 108459), o 

presente feito ficará suspenso quanto ao primeiro executado, Cartório de 

Registro de Imóveis 1º Ofício de Colíder, aguardando, portanto, o deslinde 

daqueles autos.

2 – Não obstante o teor da certidão de fl. 82, verifica-se da exordial que o 

segundo executado, Aldevino Ribeiro Sales, também é parte no processo, 

razão pela qual deve ser renovado o ato citatório, observando o endereço 

indicado na exordial que, inclusive, é diverso ao do primeiro executado.

 Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

Colíder/MT, 05 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87689 Nr: 1039-37.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, JVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81005 Nr: 2044-65.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84905 Nr: 2294-64.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHDCB, JKSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2294-64.2013.811.0009.Código do Apolo: 84905.Vistos, etc.1 - 

Como se sabe, existem duas formas de exigir o cumprimento daquele que 

se obriga a prestar alimentos: (i) a convencional, prevista no art. 528, §8º; 

e (ii) a especial, prevista no art. 528, caput; e §§ 1º ......Assim sendo, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar qual 

procedimento a ser adotado nestes autos (convencional ou especial), e, 

querendo, manifestar sobre o petitório de fl. 78-85, oportunidade em que 

poderá requerer o que entender de direito.2 – Assim sendo, SUSPENDO a 

decisão de fl. retro, onde fora decretada a prisão do executado.3 - No que 

tange ao pleito de desconto em folha de pagamento, tenho por 

prejudicado, pois, a parte exequente não apresentou número de conta 

bancária para onde os valores descontados deveriam ser transferidos, o 

que é necessário na espécie.INTIME-SE. Às providências.Colíder, 06 de 

fevereiro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110797 Nr: 944-65.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 Autos n°. 944-65.2018.811.0009 – Código n°. 110797

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 29 de maio de 2018, 

às 15h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 03 de abril de 2018.
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Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110660 Nr: 839-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735

 Autos n°. 839-88.2018.811.0009 – Código n°. 110660

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 29 de maio de 2018, 

às 15h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 03 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94526 Nr: 2390-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 3085-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MEVDA, LDSA, FVDS, MSGDS, SCDS, 

DMP, JCDS, SMM, STNP, FVS, MCFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 

10.629, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 1) A acusada Monica Cristina Ferreira Brandão não foi localizada no 

endereço fornecido por ela própria Desta feita, ACOLHO o parecer 

ministerial e DECRETO A REVELIA da acusada Monica Cristina Ferreira 

Brandão. 2)ao pedido de produção de prova documental pela Defesa da ré 

Fabiana, fls. 538, DEFIRO, para tanto, OFICIE-SE a unidade prisional local 

para que apresente as cópias solicitadas à referida folha. 3)ao pedido de 

fls. 797 e verso, CONCEDO o prazo de 05 dias para que a Defesa da ré 

Simone Carine da Silva, manifeste-se 4) Em relação a manifestação do MP 

de fls. 805 igualmente, CONCEDO o prazo sucessivo de 05 dias para que 

as respectivas defesas digam acerca do pedido ministerial. 5) 

HOMOLOGO a desistência da oitiva das corréus Maria Salete Gonsalves 

da Silva, Jéssica Caroline da Silva, Felipe Vieira dos Santos e Márcio Eder 

Vacaro de Aquino, como informantes, e das testemunhas Elson Lima dos 

Santos, Odacyr Viotto Januário, Leandro Rodrigo Preis Beock, Ana Paula 

Novaes Duarte, Cleidy Wandressa Pinto Colares, Eduardo Alves Marçal, 

Marcia Jucélia Craco, Fernanda Malta Bruschi da Silva, Sérgio Luiz de 

Arruda e Silvio Aparecido e da testemunha Rodrigo Borges de Oliveira em 

relação a ré Fabiana Rodrigues de Souza. 6) Considerando o 

comparecimento da Dra. Elisangela Dinarte Soares, REVOGO a nomeação 

da Dra. Ismaili de Oliveira Donassan, do mesmo modo, tendo comparecido 

a Defensora Pública, REVOGO a nomeação anterior do Dr. Silvio Eduardo 

Polidório. 7) DEFIRO o pedido da Dra. Ana Maria Magro Martins, para 

juntada de procuração8) Quanto aos pedidos de revogação das prisões 

preventivas e domiciliar requeridas pelas partes, e os demais pedidos 

mantenho conclusos para análise em gabinete.9) Solicite-se a devolução 

das precatórias expedidas às fls. 787/788, para inquirição das 

testemunhas Sérgio Luiz de Arruda e Silvio Aparecido Ferreira10) Quanto 

ao pedido de nulidade suscitado pelos Defensores Públicos serão 

analisados por ocasião de sentença.11) aguarde-se a devolução da 

precatória expedida à fl. 787, de oitiva Jéssica Patrícia Rodrigues.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL MENOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000454-26.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: JOAO RAFAEL MENOSSI REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado (a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 08 de Maio de 2018 às 16:hs40, 

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. Bem como para tomar ciência da r. Decisão de Id. nº. 

12564291 devendo tomar as providências necessárias ali deferidas no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002309-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002309-74.2017.8.11.0009 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANGELA MARIA DIONISIO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente através do(a) 

Advogado(a) do teor da petição ID 12310004 e seguintes, e para 

Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito. 

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: 1000483-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000483-76.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: JEFERSON APARECIDO GOMES REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de Maio de 2018 às 15hs40, 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. Bem como para tomar ciência da r. Decisão de Id. nº. 

12568742 devendo tomar as providências necessárias ali deferidas no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1000519-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BERGAMASCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000519-21.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO BERGAMASCHI REQUERIDO: BANCO 

RODOBENS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído(a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 17 de Maio de 2018 às 14hs20, 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. 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: 1002054-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002054-19.2017.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

MARIA BETANIA DOMINGOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05 de Junho 

de 2018 às 14:hs20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Antonia V. da Costa Nunis-Técnica 

Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M MOIA SOLER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de obrigação de não 

fazer c.c. pedido de tutela de urgência antecedente, distribuída perante o 

Juizado Especial Cível, cujo procedimento é especial. Dispõe o Enunciado 

nº 163 do FONAJE: “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos 

em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do 

CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais 

(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Com efeito, o rito previsto para a 

ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de tutela de urgência 

antecedente é incompatível com o procedimento do Juizado Especial Cível, 

razão pela qual este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

causa. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, inciso 

II, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 163 do FONAJE, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 03 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MOIA SOLER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de obrigação de não 

fazer c.c. pedido de tutela de urgência antecedente, distribuída perante o 

Juizado Especial Cível, cujo procedimento é especial. Dispõe o Enunciado 

nº 163 do FONAJE: “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos 

em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do 

CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais 

(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”. Com efeito, o rito previsto para a 
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ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de tutela de urgência 

antecedente é incompatível com o procedimento do Juizado Especial Cível, 

razão pela qual este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

causa. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, inciso 

II, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 163 do FONAJE, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 03 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-48.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - SP0305088A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Processo 8010175-48.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO III.1 - Da gratuidade da justiça Em observância ao 

disposto no art. 54 da Lei 9.099/95, postergo a análise do pedido de 

gratuidade de justiça para o eventual caso de interposição de recurso. II.2 

- Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. Segundo consta, em 02/12/2015 as partes celebraram a 

Cédula de Crédito Bancário nº 2076011/15001, mediante a qual o autor 

contratou o empréstimo de R$ 7.841,12 (sete mil, oitocentos e quarenta e 

um reais e doze centavos), a ser pago, via desconto do valor da sua 

aposentadoria, de 72 (setenta e duas) prestações de R$ 236,30 

(duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos). Alega o autor que, 

apesar de haver cancelado o empréstimo, a requerida está promovendo o 

desconto das prestações do seu benefício previdenciário, requerendo, 

por isso, a repetição do indébito em dobro com a condenação da 

instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em 

valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos. E os pedidos do autor 

merecem parcial acolhimento. Embora a ré tenha defendido a inexistência 

de pedido de cancelamento, a versão está corroborada pelo extrato de 

movimentação bancária que instrui a inicial acostado ao id. 2903240 - pág. 

1. De acordo com o documento, em 02/12/2015 a requerida transferiu para 

a conta bancária (nº 0004061-4) do autor junto ao Banco Bradesco S.A. o 

crédito de R$ 7.841,12 (sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze 

centavos), restituído à reclamada dois dias após, em 04/12/2015, quando 

foi atendido o pedido de cancelamento do empréstimo. Sendo assim, a 

devolução integral do empréstimo pelo autor constitui prova suficiente da 

existência do pedido de cancelamento do negócio jurídico e o seu 

consequente atendimento pela instituição financeira que, ainda assim, 

promoveu a cobrança indevida das prestações contratuais. Para tais 

casos, o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu 

art. 42, parágrafo único, que: “o consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável”. Não havendo a reclamada comprovado a 

ocorrência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro das 

prestações de R$ 236,30 (duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) 

descontadas do benefício previdenciário do autor. No particular, verifico, 

ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos 

reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, 

não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da 

vida em sociedade. De fato, transparece evidente a configuração de 

danos morais, uma vez que a cobrança indevida gerou a diminuição do 

benefício previdenciário do autor, que o utiliza para a sua subsistência, 

gerando transtornos em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, 

configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de dano 

moral “in re ipsa”, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou constrangimento. Na 

análise do montante indenizatório a título de dano moral, este deve ser 

orientado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Neste 

sentido, incidentes os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, sem 

embargo da quantia postulada pelo autor, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia essa razoável à gravidade do conduta praticada, ao padrão de 

vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos para a 

parte consumidora. Alfim, pontua-se que, embora o autor não tenha 

formulado pedido expresso nesse sentido, considerando o conjunto da 

postulação e, sobretudo, a resistência da requerida em admitir o 

cancelamento extrajudicial do empréstimo firmado entre as parte, à luz do 

disposto no artigo 322, § 2º, do NCPC, impõe-se declarar a rescisão do 

contrato. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) 

DECLARAR RESCINDIDA a Cédula de Crédito Bancário nº 2076011/15001, 

determinando à requerida que, em 5 (cinco) dias, proceda a suspensão 

definitiva da cobrança das prestações do contrato via desconto do 

benefício previdenciário de aposentadoria do autor, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais); b) CONDENAR a ré à restituição do indébito, em dobro, corrigido 

monetariamente com base no INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do desconto das prestações do 

empréstimo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença com a 

comprovação documental das cobranças; c) CONDENAR a instituição 

financeira reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Publique-se. Registre-se. Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente sentença como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 26 de março de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Processo: 1000539-46.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça Em observância ao 

disposto no art. 54 da Lei 9.099/95, postergo a análise do pedido de 

gratuidade de justiça para o eventual caso de interposição de recurso. II.2 

- Da preliminar de ilegitimidade passiva Aduz a parte autora que, apesar de 

não haver contratado e utilizado cartão de crédito fornecido pela 
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instituição financeira demandada, recebeu cobranças a esse título via 

débito em conta bancária, requerendo, com isso, a repetição do indébito 

em dobro e indenização por danos morais. A ré Banco Bradesco S.A., por 

sua vez, requer a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ilegitimidade passiva, alegando para tanto que o serviço de cartão de 

crédito objeto das cobranças foi contratado junto ao Banco Bradesco 

Cartões S.A., que possui personalidade jurídica distinta e, por isso, deve 

responder de forma exclusiva por eventuais danos advindos do negócio 

jurídico. Entanto, no caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva 

pois a ré pertence ao mesmo grupo econômico do qual faz parte o Banco 

Bradesco Cartões S.A., podendo ambas instituições financeiras 

responder por cartões que conjuntamente emitiram. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial dominante do colendo STJ: “AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). Nessa 

ordem de ideias, o Banco Citibank S/A é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que o suposto contrato que originou o 

débito cobrado teria sido alegadamente realizado em 28.09.2009 (fls. 02), 

quando o Banco Citibank e o Banco Citicard ainda eram considerados do 

mesmo grupo econômico, qualquer um deles podendo responder pelos 

cartões que conjuntamente emitiram. (...).” (STJ - AREsp: 1134857 SP 

2017/0170315-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 

27/03/2018). II.3 - Da preliminar de falta de interesse de agir Sob a 

alegação de que não restou demonstrada a existência de pretensão 

resistida na esfera extrajudicial, pugna a ré pela extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Ocorre que, face o princípio da inafastabilidade 

da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, não constitui 

condição da ação recorrer-se previamente a meios alternativos para a 

solução do litígio no âmbito extrajudicial. No caso, a tutela pretendida 

afigura-se adequada e necessária para a satisfação do direito, visto que 

até o momento a requerida resiste à pretensão autoral. II.4 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e, sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Em observância ao disposto nos arts 2º, 3º, 4º, inciso I, 6º, inciso 

VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a facilitação da 

defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova a 

seu favor. E os pedidos da parte autora merecem parcial acolhimento. Com 

efeito, restou incontroversa nos autos as contestadas cobranças a título 

de anuidade e despesas pagas com cartão de crédito fornecido pela 

instituição financeira requerida, que, por sua vez, não apresentou prova 

concreta e suficiente que pudesse justificar a existência e regularidade 

dos débitos, sequer colacionando o suposto contrato celebrado entre as 

partes com suas assinaturas, ou mesmo elementos que indicassem a 

efetiva existência de relação jurídica (gravações telefônicas de 

atendimentos, documentos subscritos pela parte consumidora e outros). 

Outrossim, pois que produzidas unilateralmente, cópias de telas 

computadorizadas, faturas de cobranças, extrato com histórico de 

ligações telefônicas e comprovantes de envio de mercadorias, por si sós, 

não constituem provas idôneas suficientes à comprovação da relação 

jurídica das partes, ou mesmo que o negócio jurídico subjacente aos fatos 

em que se fundam os pedidos não tenha sido celebrado mediante fraude. 

A propósito, ainda que se cogite que a parte requerida tenha sido vítima de 

estelionatário, tal circunstância não elide sua responsabilidade pelo evento 

danoso, porquanto esta é objetiva, independentemente de culpa, nos 

termos dos arts. 12, “caput”, 14, “caput”, e 18, “caput”, do CDC. Assim, 

não tendo a requerida exibido documentação imprescindível à sustentação 

de sua tese de legitimidade das operações bancárias, presume-se a 

ilegalidade das cobranças objetos dos pedidos, sendo medida que se 

impõe a declaração de inexistência dos débitos identificados nos extratos 

bancários colacionados nos ids. 5890125 - págs. 1/5, 9816975 - págs. 

1/6, 10687416 - pág. 2, 10687432 - pág. 2, 11063020 - pág. 1, 12144281 - 

pág. 1, sob o título “CART CRED ANUID”, seguido das numerações 

4740347, 4740256, 4740193, 4740223, 4740315 e 4740284, e “GASTO 

COM CRED”, complementado dos numerais 3990100, 3720177, 3990010, 

3990041, 3990069, 3720058, 3720333, 3990314, 3720303, 3990283, 

3990191, 3720209, 3720241, 3990222, 3990130, 3720150, 3720179 e 

3990314. Quanto à repetição de indébito, dispõe o parágrafo único do art. 

42 do CDC que: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. Nesse ponto, em consonância com o entendimento 

jurisprudencial dominante, entendo que a repetição do indébito em dobro 

somente é devida quando comprovada a má-fé do requerido/fornecedor. 

No caso, não tendo sido produzida prova da má-fé da parte demandada, o 

reembolso deverá se dar na forma simples. Outrossim, no que tange à 

postulação de indenização por danos morais, esta merece ser afastada 

porque, na hipótese, não se trata de dano presumido, bem como inexiste 

nos autos qualquer comprovação de que os descontos em sua conta 

bancária causaram-lhe graves consequências, comprometendo efetiva e 

concretamente sua subsistência ou frustrando o pagamento de suas 

obrigações pecuniárias. Assim, em que pese desagradável a situação 

experimentada pela parte autora, o ato dos descontos em conta bancária, 

na espécie, mostra-se situação de mero dissabor e incômodo, não se 

vislumbrando a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade a ponto 

de embasar a pretensão indenizatória. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência das dívidas 

identificadas nos extratos exibidos nos autos pela parte autora por “CART 

CRED ANUID” e “GASTO COM CRED”, e as numerações complementares 

de tais títulos; b) CONDENAR a parte reclamada a restituir, de forma 

simples, os valores atinentes aos descontos retro citados, a serem 

individualmente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir dos efetivos descontos, conforme Súmulas 43 e 54 do Superior 

Tribunal de Justiça e art. 398 do Código Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo 

com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 03 de abril o de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119558 Nr: 1786-31.2018.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SAMUEL DORNEL CAMPOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pela servidor SAMUEL DORNEL 

CAMPOS BATISTA, Assessor de Juiz I, lotado na 1ª Vara desta Comarca, 

matriculada sob o nº 21.194, requerendo a “homologação e publicação da 

licença-prêmio adquirida em 16/08/2016, referente ao quinquênio 

2011/2016”.

Decido.

A Lei Complementar nº. 04/1990 estabelece em seu artigo 109 que a cada 

período de 05 (cinco) anos o servidor terá direito a 03 (três) meses de 

licença, in verbis:

“Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Consoante certidão de fl. 02 verifica-se que o servidor não infringiu o 

disposto no artigo 110, da Lei Complementar nº. 04/1990 e não teve 

nenhuma falta injustificada durante o aludido período.

Posto isto, homologo o período aquisitivo de licença prêmio, compreendido 

entre 16/08/2011 a 16/08/2016, conforme requerimento de fl. 01.

Publique-se. Intime-se.

Proceda-se a devida anotação na ficha funcional do servidor.

Após, arquivem-se os autos, dando-se as baixas e anotações de praxe.

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97347 Nr: 5400-15.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO VALMOR BOHENEK, MARIA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da denunciada Maria 

Aparecida da Silva, para apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 274-13.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 223-02.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAINOLA LALEROSEASERO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72993 Nr: 322-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para informar o 

atual endereço do requerido Garon Ribeiro e Moraes, tendo em vista o 

contido no AR de Ref. 47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86779 Nr: 1144-29.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO FERREIRA, SERGIO 

NATALIO KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo os réus para apresentarem alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76355 Nr: 1718-86.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que é de conhecimento deste magistrado que o acervo do 

extinto Cartório de Registro Civil do Distrito de Cristinópolis encontra-se 

sob a guarda do Ofício do registro civil e tabelionato de notas de Salto do 

Céu - MT, pertencete à Comarca de Rio Branco/MT, determino seja oficiado 

ao respectivo registrador para que cumpra a sentença proferida nos 

autos, expedindo-se novo registro e certidão de nascimento do 

requerente,no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119391 Nr: 1737-87.2018.811.0046

 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: TMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, acrescentando o pedido liminar de busca 

e apreensão do menor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73637 Nr: 554-86.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, KIMIE TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SILVEIRA, FATIMA SOELI FACHINELLO 

SILVEIRA, NOE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO DIAS - 

OAB:SP/19.191, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:OAB/MT 9.831, JULIO CESAR PILEGI - OAB:OAB/MT 7.343

 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.
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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) RELATOR : 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : NOKIA SIEMENS 

NETWORKS SERVIÇOS LTDA ADVOGADOS : ANDRÉ FONSECA LEME E 

OUTRO (S) RAUFFMAN JOSÉ HENRIQUE WEYERS JOATAN FERREIRA DA 

SILVA RECORRIDO : HUDSON JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA E OUTRO 

ADVOGADO : ADEMIR BUENO DE OLIVEIRA E OUTRO (S) RECORRIDO : 

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS ADVOGADO : MARCELO 

TOSTES DE CASTRO MAIA E OUTRO (S) RECORRIDO : MUTUAL 

COMPANHIA DE SEGUROS ADVOGADO : RICARDO LUIZ CRUZ MASIERO 

E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESTEMUNHA. 

PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE 

ORIGEM NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial apresentado 

por Nokia Siemens Networks Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, 

da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

assim ementado (e-STJ, fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONSULTA AO INFOJUD - NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) (...) Portanto, deveria a parte recorrente 

demonstrar haver esgotado todos os meios colocados a seu alcance para 

a obtenção do histórico desejado, pois embora admissível a consulta pelo 

Judiciário aos sistemas disponíveis em busca de informações que 

favoreçam o regular andamento do processo, tal medida somente deve 

ser deferida após a demonstração de que restaram frustradas as 

tentativas da parte, sob pena de substituição desta pelo Juízo. (...) Assim, 

antes de requerer a consulta ao INFOJUD, deve a parte interessada 

diligenciar no sentido de encontrar a informação desejada. E, não tendo 

sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a 

consulta ao sistema INFOJUD. Como esse fundamento, que é suficiente 

por si só para manter a conclusão do julgado, não foi atacado de forma 

específica nas razões do recurso especial, incide, à hipótese, o comando 

da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. 

Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Brasília (DF), 30 de abril de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Relator(STJ - REsp: 1421514 MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/05/2015)

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.: 103154 Nr: 2298-48.2017.811.0046

 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: EMERSON VELOZO, Marcia Cristina da Silva Velozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genisvaldo Figueiredo , Cassiano de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EMERSON VELOZO e MARCIA CRISTINA DA SILVA VELOSO propôs a 

presente ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de 

Urgência em face de GENISVALDO FIGUEIREDO e CASSIANO DE TAL.

 Às fls. 44 foi determinada a intimação do autor para que recolhesse o 

pagamento das taxas judiciarias, sob pena de extinção.

Embora devidamente intimada, tanto por meio de seu patrono quanto 

pessoalmente, a parte autora quedou-se inerte, fls. 49.

Decido.

Depreende-se dos autos a inércia da parte autora em recolher as taxas 

judiciarias, o que acarreta impossibilidade de prosseguimento válido e 

regular do feito, sendo imperiosa a extinção dos autos, sem resolução do 

mérito.

Neste sentido a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSENCIA COMPROVAÇÃO 

HIPOSSUFICIENCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não comprovada a hipossuficiência da parte 

autora ou recolhidas as custas no prazo assinado, imperativa a extinção 

do processo, sem análise de mérito, com base no inciso IV do artigo 267 

do código de processo civil, considerada a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. Negado 

provimento ao recurso. (TJRS; AC 293250-45.2013.8.21.7000; 

Charqueadas; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Breno Beutler 

Junior; Julg. 30/10/2013; DJERS 05/11/2013).

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para se manifestar 

acerca da petição juntada na ref: 39, mormente confirmar ou não a 

realização do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 2117-86.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - ADMINISTRAÇÃO, COL. , COM. 

IND. NA AMAZÔNIA LTDA, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/O, 

MARIA LURDES SIMIONATTO - OAB:189-B/RO

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65499 Nr: 3676-78.2013.811.0046

 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: ROSA MARIA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 
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homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10860 Nr: 1189-82.2006.811.0046

 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): ALCIDES GUIZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIDNEI MENDES KARPINSKI - 

OAB:32.558/PR

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116361 Nr: 464-73.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG 79.757, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37574 Nr: 2273-45.2011.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

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.: 32006 Nr: 195-15.2010.811.0046

 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: CARLIANE TAFAREL, TATIANE DE FREITAS TAFAREL, 

NIRIANE TAFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33575 Nr: 1761-96.2010.811.0046

 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: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TAFAREL BARROS, ADRIANO 

BARROS FILHO, AGUIAR TAFAREL, CARLIANE TAFAREL, NIRIANE 

TAFAREL, EMILIA BATISTA DE FREITAS TAFAREL, TATIANE DE FREITAS 

TAFAREL, HELEN SILVA TAFAREL, UILSON JOSE DA SILVA, CARLA 

CRISTINA DA SILVA TAFAREL, ESPÓLIO DE CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DANTAS DOS 

SANTOS ENCENHA - OAB:9978/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16052 Nr: 1144-15.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SILVESTRE DE MOURA, MARCOS DA 

SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da impossibilidade de liberação dos valores 

informados nos ofícios de fls. 149/150 pois os referidos valores foram 

transferidos para a Conta Única do Tesouro Nacional. Intimar ainda para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, após os quais sem 

manifestação os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 431-30.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 803-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, SCHNEIDER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 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.: 119300 Nr: 1703-15.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, nos seguintes termos:

a) Junte novo indeferimento administrativo, tendo em vista o decurso de 

quase dois anos do documento administrativo e a declaração médica;

b) Especifique sua atividade habitual, uma vez que o laudo médico 

apesentado às fls. 10 fala em limitação e não em incapacidade;

c) Acoste novamente a CNIS, vez que quando se monta o processo a 

apresentada aparece cortada, impossibilitando verificar a data de última 

contribuição da requerente.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83839 Nr: 309-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON PATRIK MESQUITA DA SILVA, 

THEODORO ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Diante do exposto, julgo procedente a denúncia e PRONUNCIO ALISSON 

PATRIK MESQUITA DA SILVA, epíteto “Sassa”, e THEODORO ANDRADE 

DE ALMEIDA, qualificados nos autos, o que faço com fulcro no artigo 413 

do Código de Processo Penal, a fim de que sejas submetidos a julgamento 

perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, 

Inciso III do Código Penal c.c. e art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em concurso material de infrações e de agentes (art. 69 do 

CP).A segregação cautelar dos acusados é baseada no requisito da 

garantia da ordem pública, pois a conduta dos acusados demonstra 

periculosidade aliado ao fato de que a aplicação da lei penal deve ser 

garantida, desta feita a prisão preventiva deve ser mantida. Intimem-se os 

acusados, pessoalmente e por meio de seu patrono, acerca desta 

decisão. Preclusa esta decisão, vistas ao Ministério Público e à Defesa 

para a fase do artigo 422 do CPP.P. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 2021-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO FERNANDES DE JESUS, Rg: 

43585348-X, Filiação: Augusto Alves da Silva e Maria Jose Fernandes, 

data de nascimento: 04/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Fernandópolis-SP, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65-9953-1055. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do senhor, ROGERIO FERNANDES DE JESUS, RG.: 

43585348-X SSP/SP, Denunciado, nos autos do processo em epígrafe, 

para que tenha ciência da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, designada para a 

data: 07 de Maio de 2018, às 16:00h, neste Juízo, endereço no rodapé do 

presente Edital.

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Tendo em vista que o presente feito é 

afeto à Meta 2/2018 do CNJ e, ainda, devido à demora de se lotar a 

Comarca com Defensor Público, alternativa não há senão a nomeação de 

advogado dativo.Sendo assim, nomeio o Lucas Celso Monteiro da Fonseca 

Grota, OAB/MT nº 11.343, para defender os interesses dos réus, até a 

designação de novo defensor, sendo que ao final dos trabalhos será 

fixado honorários a seu favor, devendo ser intimado da nomeação, bem 

como para manifestar-se acerca da manifestação ministerial.Considerando 

que na data da audiência retro agendada este magistrado estará de 

licença médica para acompanhamento de pessoa de sua família 

redesigno-a para o dia 07 de maio de 2018 às 16h00min.Intime-se o 

denunciado por edital.Intime-se a testemunha.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, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 05 de abril de 2018

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93493 Nr: 3611-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ SILVA NASCIMENTO, 

MARCIEL ALMEIDA CINTA LARGA, VALDIRENE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 Tendo em vista o despacho de ref: 72, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar os defensores dos denunciados para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, apresentarem as alegações finais em forma de memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 1218-20.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA BIBIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Tendo em vista a sentença proferida nos autos de ref: 35, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para ter ciência, e, caso 

queira, recorra da decisão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78494 Nr: 2575-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Tendo em vista a sentença proferida nos autos de ref: 31, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para ter ciência, e, caso 

queira, recorra da decisão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 201-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Tendo em vista a sentença proferida nos autos de ref: 45, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para ter ciência, e, caso 

queira, recorra da decisão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79298 Nr: 2911-39.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Tendo em vista a sentença proferida nos autos de ref: 44, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para tomar 

ciência, e, caso queira, recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29116 Nr: 199-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & MATIAS - ME, PAULO SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 

na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento, e 

posterior comprovação nos autos, do valor respectivo à distribuição de 

uma Carta Precatória para a comarca de Pontes e Lacerda/MT, ou 

manifeste-se no intuito de retirá-la em secretaria para sua distribuição 

particular; com o objetivo de intimar o senhor Paulo Sergio dos Santos, na 

qualidade de representante da empresa, Santos e Matias - ME, conforme 

peticionado nas fls.: 85/87 dos autos do processo em epígrafe. Outrossim, 

as guias para pagamento poderão ser retiradas no site: www.tjmt.jus.br 

(Guias - Carta Precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69104 Nr: 2344-42.2014.811.0046

 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: MAURO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Valeria Magalhaes Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - 

OAB:4683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 Certifico que decorreu o prazo para as partes se manifestarem quanto ao 

retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90266 Nr: 2287-53.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a suspensão dos efeitos do Decreto nº 9.246/2017 de 

Indulto Natalino de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5874, deixo de 

analisar, por ora, os requisitos necessários para concessão do benefício 

de indulto.

Caso haja alteração do julgado, havendo requerimento do recuperando 

neste sentido, vistas ao Ministério Público para manifestação, após, 

voltem-me os autos conclusos.

Manifeste-se o Ministério Público quanto ao pedido de ref. 38.

Após, autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60413 Nr: 2182-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:21861/CE, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - OAB: 

11877/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 na pessoa de seu 

advogado para efetuar o recolhimento das custas e taxas judiciárias no 

valor de R$ 1.982,29 e apresentar a respectiva guia de recolhimento 

devidamente arrecadada ou com comprovante de pagamento no prazo de 

05 dias. Não havendo o pagamento cerá certificado pela secretaria, 

cancelando-se a disribuição sem necessidade de despacho. Para esta 

finalidade, as petições serão encaminhada ao distribuidor.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-45.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR PERSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010075-45.2017.8.11.0046 REQUERENTE: IMAR PERSON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios constantes dos 

autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da 

causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o ressarcimento dos 

valores despendidos para construção de rede de energia elétrica em sua 

propriedade rural em julho de 2016, já que não era beneficiado com 

eletrificação, afirmando que teve uma despesa de R$ 8.782,31 (oito mil 

setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavo) a título de 

materiais, e mais R$ 3.217,69 (três mil duzentos e dezessete reais e 

sessenta e nove centavos) a título de mão de obra, cuja obra foi 

executada pela empresa Intel Eletrificação ME. E encontrando-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do 

Consumidor e diante da hipossuficiência da reclamante com relação à 

empresa reclamada, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC. Em análise ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece 

acolhimento. Eis os motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a 

empresa reclamada tem ou não o dever de restituir valor gasto com a 

construção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. Assim, as concessionárias de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de 

dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa 

incorporação, incluindo a reforma das redes, serão considerados pela 

ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER 

DE RESSARCIR - DESCASO COM O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode permitir que a “doação” de um patrimônio particular sem a 

contraprestação devida seja legítima. Do contrário, estaríamos a admitir o 

enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de 

energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e 

manutenção de uma rede de transmissão de energia. Deve o proprietário 

da rede particular de transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos 

danos causados, ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, 

inclusive, obtendo Termo de Doação de ramal de energia, de terceira 

pessoa, não proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia 

ínfima e irrisória. Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, 

Data da publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação 

da reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 
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regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para 2018, no entanto o reclamante 

construiu a rede em 2016. Ademais, anoto, que prolongar o prazo para 

incorporação para após o decurso do prazo prescricional do direito do 

consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca em severa desvantagem 

perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível. De igual 

modo, não há como se falar, in casu, em preponderância do interesse 

público sobre o privado, isso porque as redes de energia elétrica foram 

construídas pelo próprio consumidor, o qual de fato já foi incorporada à 

concessionária, permitindo, com isso, que outros consumidores do local, 

possam ter acesso à rede de energia elétrica, de modo que, certamente, 

encontra-se preservado o interesse público, inclusive aumentando ainda 

mais a fonte de receita da reclamada. No caso, restou incontroversa a 

construção da rede de energia elétrica pelo reclamante, no entanto, a 

reclamada impugnou os documentos juntados pelo reclamante assim, em 

análise aos fatos e documentos juntados pelo mesmo, tenho que o valor 

do dano material neste caso encontra-se devidamente comprovado por 

meio de notas fiscais e recibos. Desse modo, tenho que os valores 

trazidos pelo reclamante, estampados nos documentos constantes da 

inicial condizem com a realidade, ademais, a reclamada mesmo os 

impugnando, não trouxe provas de serem destoantes com o preço 

praticado no mercado, no mais, o contrato, notas fiscais, projetos, carta 

comunicado emitida pela reclamada, e ainda faturas já emitidas, 

comprovando que a reclamada esta sendo beneficiada com a construção 

da rede e outros documentos, comprovam os valores desembolsados pelo 

reclamante e a construção da obra. Quanto ao pedido de multa de 5%, 

com base na Resolução n. 233/2003 da ANEEL, tenho que tal pleito não 

merece prosperar uma vez que, a mesma apenas deve incidir após o não 

ressarcimento dos valores dispensados para eletrificação conforme 

Programa Anual, e no caso, estamos diante de pedido de antecipação da 

restituição (§1º do art. 11 da citada Resolução). POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil 

para DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos 

autos ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a 

restituir ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da 

rede elétrica, no importe de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), devidamente 

corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010075-45.2017.8.11.0046 REQUERENTE: IMAR PERSON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios constantes dos 

autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da 

causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o ressarcimento dos 

valores despendidos para construção de rede de energia elétrica em sua 

propriedade rural em julho de 2016, já que não era beneficiado com 

eletrificação, afirmando que teve uma despesa de R$ 8.782,31 (oito mil 

setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavo) a título de 

materiais, e mais R$ 3.217,69 (três mil duzentos e dezessete reais e 

sessenta e nove centavos) a título de mão de obra, cuja obra foi 

executada pela empresa Intel Eletrificação ME. E encontrando-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do 

Consumidor e diante da hipossuficiência da reclamante com relação à 

empresa reclamada, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC. Em análise ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece 

acolhimento. Eis os motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a 

empresa reclamada tem ou não o dever de restituir valor gasto com a 

construção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. Assim, as concessionárias de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de 

dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa 

incorporação, incluindo a reforma das redes, serão considerados pela 

ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER 

DE RESSARCIR - DESCASO COM O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode permitir que a “doação” de um patrimônio particular sem a 

contraprestação devida seja legítima. Do contrário, estaríamos a admitir o 

enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de 

energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e 

manutenção de uma rede de transmissão de energia. Deve o proprietário 

da rede particular de transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos 

danos causados, ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, 

inclusive, obtendo Termo de Doação de ramal de energia, de terceira 

pessoa, não proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia 

ínfima e irrisória. Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, 

Data da publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação 

da reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 
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revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para 2018, no entanto o reclamante 

construiu a rede em 2016. Ademais, anoto, que prolongar o prazo para 

incorporação para após o decurso do prazo prescricional do direito do 

consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca em severa desvantagem 

perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível. De igual 

modo, não há como se falar, in casu, em preponderância do interesse 

público sobre o privado, isso porque as redes de energia elétrica foram 

construídas pelo próprio consumidor, o qual de fato já foi incorporada à 

concessionária, permitindo, com isso, que outros consumidores do local, 

possam ter acesso à rede de energia elétrica, de modo que, certamente, 

encontra-se preservado o interesse público, inclusive aumentando ainda 

mais a fonte de receita da reclamada. No caso, restou incontroversa a 

construção da rede de energia elétrica pelo reclamante, no entanto, a 

reclamada impugnou os documentos juntados pelo reclamante assim, em 

análise aos fatos e documentos juntados pelo mesmo, tenho que o valor 

do dano material neste caso encontra-se devidamente comprovado por 

meio de notas fiscais e recibos. Desse modo, tenho que os valores 

trazidos pelo reclamante, estampados nos documentos constantes da 

inicial condizem com a realidade, ademais, a reclamada mesmo os 

impugnando, não trouxe provas de serem destoantes com o preço 

praticado no mercado, no mais, o contrato, notas fiscais, projetos, carta 

comunicado emitida pela reclamada, e ainda faturas já emitidas, 

comprovando que a reclamada esta sendo beneficiada com a construção 

da rede e outros documentos, comprovam os valores desembolsados pelo 

reclamante e a construção da obra. Quanto ao pedido de multa de 5%, 

com base na Resolução n. 233/2003 da ANEEL, tenho que tal pleito não 

merece prosperar uma vez que, a mesma apenas deve incidir após o não 

ressarcimento dos valores dispensados para eletrificação conforme 

Programa Anual, e no caso, estamos diante de pedido de antecipação da 

restituição (§1º do art. 11 da citada Resolução). POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil 

para DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos 

autos ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a 

restituir ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da 

rede elétrica, no importe de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), devidamente 

corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Isento do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

1000014-50.2017.8.11.0046 REQUERENTE: JOVANI OLINTO MILANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o 

ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de 

energia elétrica em sua propriedade rural em fevereiro de 2013, já que não 

era beneficiado com eletrificação, afirmando que teve uma despesa de R$ 

13.000,00 (Treze mil reais) a título de mão- de- obra, materiais e 

elaboração do projeto, cuja obra foi executada pela empresa LEN 

Eletrificação ME. E encontrando-se a presente lide sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante da 

hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, inverto 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito 

da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os motivos. 

O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada tem ou 

não o dever de restituir valor gasto com a construção da rede elétrica pelo 

reclamante. Em um primeiro momento, há que se perquirir acerca da 

incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em seu art. 151, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de clareza solar 

quando prescreve que as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a participação 

financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de 

obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, 

será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se 

prática abusiva. Assim, as concessionárias de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, 

mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso se posicionou: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE 

RURAL - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a “doação” 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para dezembro de 2017, no entanto o 

reclamante construiu a rede em fevereiro de 2013. Ademais, anoto, que 

prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do prazo 

prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca 

em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser 

concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou os documentos 

juntados pelo reclamante assim, em análise aos fatos e documentos 

juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso 

encontra-se devidamente comprovado por meio de notas fiscais e recibos, 

contrato de prestação de serviços e ainda projetos com aprovação pela 

reclamada. Desse modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, 

estampados nos documentos constantes da inicial condizem com a 

realidade, ademais, a reclamada mesmo os impugnando, não trouxe 

provas de serem destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, 

o contrato, notas fiscais, projetos, carta comunicado emitida pela 

reclamada, e ainda faturas já emitidas, comprovando que a reclamada esta 

sendo beneficiada com a construção da rede e outros documentos, 

comprovam os valores desembolsados pelo reclamante e a construção da 

obra. Quanto ao pedido de multa de 5%, com base na Resolução n. 

233/2003 da ANEEL, tenho que tal pleito não merece prosperar uma vez 

que, a mesma apenas deve incidir após o não ressarcimento dos valores 

dispensados para eletrificação conforme Programa Anual, e no caso, 

estamos diante de pedido de antecipação da restituição (§1º do art. 11 da 

citada Resolução). POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I 

do artigo 487, do Código de Processo Civil para DETERMINAR à 

incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao patrimônio da 

reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a restituir ao reclamante os 

valores por ele despendidos para construção da rede elétrica, no importe 

de R$ 13.000,00 (Treze mil reais), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, 

desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Isento do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

1000014-50.2017.8.11.0046 REQUERENTE: JOVANI OLINTO MILANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o 

ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de 

energia elétrica em sua propriedade rural em fevereiro de 2013, já que não 

era beneficiado com eletrificação, afirmando que teve uma despesa de R$ 

13.000,00 (Treze mil reais) a título de mão- de- obra, materiais e 

elaboração do projeto, cuja obra foi executada pela empresa LEN 

Eletrificação ME. E encontrando-se a presente lide sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante da 

hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, inverto 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito 

da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os motivos. 

O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada tem ou 

não o dever de restituir valor gasto com a construção da rede elétrica pelo 

reclamante. Em um primeiro momento, há que se perquirir acerca da 

incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em seu art. 151, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de clareza solar 

quando prescreve que as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a participação 

financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de 

obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, 

será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se 

prática abusiva. Assim, as concessionárias de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, 

mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso se posicionou: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE 

RURAL - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a “doação” 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para dezembro de 2017, no entanto o 

reclamante construiu a rede em fevereiro de 2013. Ademais, anoto, que 

prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do prazo 

prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca 

em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser 

concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 
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preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou os documentos 

juntados pelo reclamante assim, em análise aos fatos e documentos 

juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso 

encontra-se devidamente comprovado por meio de notas fiscais e recibos, 

contrato de prestação de serviços e ainda projetos com aprovação pela 

reclamada. Desse modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, 

estampados nos documentos constantes da inicial condizem com a 

realidade, ademais, a reclamada mesmo os impugnando, não trouxe 

provas de serem destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, 

o contrato, notas fiscais, projetos, carta comunicado emitida pela 

reclamada, e ainda faturas já emitidas, comprovando que a reclamada esta 

sendo beneficiada com a construção da rede e outros documentos, 

comprovam os valores desembolsados pelo reclamante e a construção da 

obra. Quanto ao pedido de multa de 5%, com base na Resolução n. 

233/2003 da ANEEL, tenho que tal pleito não merece prosperar uma vez 

que, a mesma apenas deve incidir após o não ressarcimento dos valores 

dispensados para eletrificação conforme Programa Anual, e no caso, 

estamos diante de pedido de antecipação da restituição (§1º do art. 11 da 

citada Resolução). POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I 

do artigo 487, do Código de Processo Civil para DETERMINAR à 

incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos ao patrimônio da 

reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a restituir ao reclamante os 

valores por ele despendidos para construção da rede elétrica, no importe 

de R$ 13.000,00 (Treze mil reais), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, 

desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Isento do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010054-69.2017.8.11.0046 REQUERENTE: JOAO BATISTA ANTUNES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o 

ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de 

energia elétrica em sua propriedade rural em janeiro de 2015 já que não 

era beneficiado com eletrificação, afirmando que teve uma despesa de R$ 

1.660,11 (Um mil seiscentos e sessenta reais e onze centavos) a título de 

mão de obra, e mais R$ 5.514,80 (Cinco mil quinhentos e quatorze reais e 

oitenta centavos) a título de materiais, cuja obra foi executada pela 

empresa J F Serviços Elétricos. E encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os 

motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada 

tem ou não o dever de restituir valor gasto com a construção da rede 

elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há que se perquirir 

acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em seu art. 151, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de clareza solar 

quando prescreve que as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a participação 

financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de 

obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, 

será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se 

prática abusiva. Assim, as concessionárias de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, 

mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso se posicionou: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE 

RURAL - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a “doação” 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 
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normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para dezembro de 2018, no entanto o 

reclamante construiu a rede em 2015. Ademais, anoto, que prolongar o 

prazo para incorporação para após o decurso do prazo prescricional do 

direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca em severa 

desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível. 

De igual modo, não há como se falar, in casu, em preponderância do 

interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia 

elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o qual de fato já foi 

incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros 

consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de 

modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, 

inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. No 

caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pelo 

reclamante, no entanto, a reclamada impugnou os documentos juntados 

pelo reclamante assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo 

mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso encontra-se 

devidamente comprovado por meio de notas fiscais e recibos. Desse 

modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos 

documentos constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a 

reclamada mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem 

destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, o contrato, notas 

fiscais, projetos, carta comunicado emitida pela reclamada, e ainda faturas 

já emitidas, comprovando que a reclamada esta sendo beneficiada com a 

construção da rede e outros documentos, comprovam os valores 

desembolsados pelo reclamante e a construção da obra. Quanto ao 

pedido de multa de 5%, com base na Resolução n. 233/2003 da ANEEL, 

tenho que tal pleito não merece prosperar uma vez que, a mesma apenas 

deve incidir após o não ressarcimento dos valores dispensados para 

eletrificação conforme Programa Anual, e no caso, estamos diante de 

pedido de antecipação da restituição (§1º do art. 11 da citada Resolução). 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do 

Código de Processo Civil para DETERMINAR à incorporação da rede de 

energia elétrica objeto dos autos ao patrimônio da reclamada, bem como 

CONDENAR à reclamada a restituir ao reclamante os valores por ele 

despendidos para construção da rede elétrica, no importe de R$ 7.174,91 

(Sete mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), 

devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Isento do pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada 

no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz 

de direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010054-69.2017.8.11.0046 REQUERENTE: JOAO BATISTA ANTUNES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o 

ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de 

energia elétrica em sua propriedade rural em janeiro de 2015 já que não 

era beneficiado com eletrificação, afirmando que teve uma despesa de R$ 

1.660,11 (Um mil seiscentos e sessenta reais e onze centavos) a título de 

mão de obra, e mais R$ 5.514,80 (Cinco mil quinhentos e quatorze reais e 

oitenta centavos) a título de materiais, cuja obra foi executada pela 

empresa J F Serviços Elétricos. E encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os 

motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada 

tem ou não o dever de restituir valor gasto com a construção da rede 

elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há que se perquirir 

acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em seu art. 151, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de clareza solar 

quando prescreve que as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a participação 

financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de 

obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, 

será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se 

prática abusiva. Assim, as concessionárias de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, 

mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso se posicionou: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE 

RURAL - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 
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O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a “doação” 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para dezembro de 2018, no entanto o 

reclamante construiu a rede em 2015. Ademais, anoto, que prolongar o 

prazo para incorporação para após o decurso do prazo prescricional do 

direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca em severa 

desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível. 

De igual modo, não há como se falar, in casu, em preponderância do 

interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia 

elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o qual de fato já foi 

incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros 

consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de 

modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, 

inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. No 

caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pelo 

reclamante, no entanto, a reclamada impugnou os documentos juntados 

pelo reclamante assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo 

mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso encontra-se 

devidamente comprovado por meio de notas fiscais e recibos. Desse 

modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos 

documentos constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a 

reclamada mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem 

destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, o contrato, notas 

fiscais, projetos, carta comunicado emitida pela reclamada, e ainda faturas 

já emitidas, comprovando que a reclamada esta sendo beneficiada com a 

construção da rede e outros documentos, comprovam os valores 

desembolsados pelo reclamante e a construção da obra. Quanto ao 

pedido de multa de 5%, com base na Resolução n. 233/2003 da ANEEL, 

tenho que tal pleito não merece prosperar uma vez que, a mesma apenas 

deve incidir após o não ressarcimento dos valores dispensados para 

eletrificação conforme Programa Anual, e no caso, estamos diante de 

pedido de antecipação da restituição (§1º do art. 11 da citada Resolução). 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do 

Código de Processo Civil para DETERMINAR à incorporação da rede de 

energia elétrica objeto dos autos ao patrimônio da reclamada, bem como 

CONDENAR à reclamada a restituir ao reclamante os valores por ele 

despendidos para construção da rede elétrica, no importe de R$ 7.174,91 

(Sete mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), 

devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Isento do pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada 

no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz 

de direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-09.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIEZIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 314 de 603



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010058-09.2017.8.11.0046 REQUERENTE: ANTONIO ELIEZIO MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o 

ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de 

energia elétrica em sua propriedade rural em dezembro de 2012, já que 

não era beneficiado com eletrificação, afirmando que teve uma despesa 

de R$ 6.504,59 (Seis mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) a título de materiais, e mais R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos 

reais) a título de mão de obra, cuja obra foi executada pela empresa Intel 

Eletrificação ME. E encontrando-se a presente lide sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante da 

hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, inverto 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito 

da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os motivos. 

O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada tem ou 

não o dever de restituir valor gasto com a construção da rede elétrica pelo 

reclamante. Em um primeiro momento, há que se perquirir acerca da 

incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em seu art. 151, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de clareza solar 

quando prescreve que as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a participação 

financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de 

obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, 

será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se 

prática abusiva. Assim, as concessionárias de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, 

mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso se posicionou: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE 

RURAL - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a “doação” 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para dezembro de 2017, no entanto o 

reclamante construiu a rede em dezembro de 2012. Ademais, anoto, que 

prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do prazo 

prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca 

em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser 

concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 
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outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou os documentos 

juntados pelo reclamante assim, em análise aos fatos e documentos 

juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso 

encontra-se devidamente comprovado por meio de notas fiscais e recibos, 

e ainda projetos com aprovação pela reclamada. Desse modo, tenho que 

os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos documentos 

constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a reclamada 

mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem destoantes com o 

preço praticado no mercado, no mais, o contrato, notas fiscais, projetos, 

carta comunicado emitida pela reclamada, e ainda faturas já emitidas, 

comprovando que a reclamada esta sendo beneficiada com a construção 

da rede e outros documentos, comprovam os valores desembolsados pelo 

reclamante e a construção da obra. Quanto ao pedido de multa de 5%, 

com base na Resolução n. 233/2003 da ANEEL, tenho que tal pleito não 

merece prosperar uma vez que, a mesma apenas deve incidir após o não 

ressarcimento dos valores dispensados para eletrificação conforme 

Programa Anual, e no caso, estamos diante de pedido de antecipação da 

restituição (§1º do art. 11 da citada Resolução). POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil 

para DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos 

autos ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a 

restituir ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da 

rede elétrica, no importe de R$ 9.404,59 (Nove mil, quatrocentos e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, 

desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Isento do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-09.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIEZIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010058-09.2017.8.11.0046 REQUERENTE: ANTONIO ELIEZIO MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que os elementos probatórios 

constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamante pretende o 

ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de 

energia elétrica em sua propriedade rural em dezembro de 2012, já que 

não era beneficiado com eletrificação, afirmando que teve uma despesa 

de R$ 6.504,59 (Seis mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) a título de materiais, e mais R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos 

reais) a título de mão de obra, cuja obra foi executada pela empresa Intel 

Eletrificação ME. E encontrando-se a presente lide sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante da 

hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, inverto 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito 

da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os motivos. 

O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada tem ou 

não o dever de restituir valor gasto com a construção da rede elétrica pelo 

reclamante. Em um primeiro momento, há que se perquirir acerca da 

incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em seu art. 151, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de clareza solar 

quando prescreve que as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a participação 

financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de 

obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por conseguinte, 

será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária revela-se 

prática abusiva. Assim, as concessionárias de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, 

mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, e (...) os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de 

revisão tarifária. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso se posicionou: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE 

RURAL - INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO – DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a “doação” 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.”. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 
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“LUZ PARA TODOS” – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO 

POTESTATIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.I – Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II – O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III – O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV – Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível – Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para dezembro de 2017, no entanto o 

reclamante construiu a rede em dezembro de 2012. Ademais, anoto, que 

prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do prazo 

prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o coloca 

em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser 

concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou os documentos 

juntados pelo reclamante assim, em análise aos fatos e documentos 

juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso 

encontra-se devidamente comprovado por meio de notas fiscais e recibos, 

e ainda projetos com aprovação pela reclamada. Desse modo, tenho que 

os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos documentos 

constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a reclamada 

mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem destoantes com o 

preço praticado no mercado, no mais, o contrato, notas fiscais, projetos, 

carta comunicado emitida pela reclamada, e ainda faturas já emitidas, 

comprovando que a reclamada esta sendo beneficiada com a construção 

da rede e outros documentos, comprovam os valores desembolsados pelo 

reclamante e a construção da obra. Quanto ao pedido de multa de 5%, 

com base na Resolução n. 233/2003 da ANEEL, tenho que tal pleito não 

merece prosperar uma vez que, a mesma apenas deve incidir após o não 

ressarcimento dos valores dispensados para eletrificação conforme 

Programa Anual, e no caso, estamos diante de pedido de antecipação da 

restituição (§1º do art. 11 da citada Resolução). POSTO ISTO e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil 

para DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos 

autos ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a 

restituir ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da 

rede elétrica, no importe de R$ 9.404,59 (Nove mil, quatrocentos e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, 

desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Isento do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n. 9.099/95). Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (REQUERIDO)

EVALDO TICIANEL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS COELHO & BOMFIM DOS SANTOS 

LTDA, MICHELLE DOS SANTOS COELHO

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

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Intimem-se as partes 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).

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

As providências.

Jaciara - MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 148-47.2013.811.0010

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO MARTINS DE ANDRADE, HELENA DOURADO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, MILTON FERREIRA JUNIOR, LAURENTINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Em que pese o teor do petitório de fls. 215/217, houve a nomeação da Real 

Brasil Consultoria LTDA para proceder ao estudo do caso.

Cumpra-se, na íntegra, o despacho de fls. 213/214.

As providências.

Jaciara - MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1104-63.2013.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Vistos e etc.

Certifique o Sr. Gestor se houve apresentação de resposta por parte dos 

réus Henrique Meira dos Santos e Sandra Rosane Bottura dos Santos.

Intimem-se as partes 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).

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Ainda, digam sobre o teor da r. sentença prolatada nos autos de Cód. n.º 

47447 e do v. acórdão publicado, bem como o de Cód. n.º 48784.

As providências.

Jaciara - MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10477 Nr: 1028-25.2002.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIO CONTRUÇÕES METÁLICAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1938-A/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA, 

qualificado nos autos (fls. 216/222).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

214/215).

Contudo, ante o efeito ativo deferido em sede de tutela recursal e a futura 

posição do Tribunal de Justiça deste Estado sobre o regular trâmite deste 

procedimento, há que se permanecer sobrestado os demais atos 

correlatos até o julgamento do mérito do recurso.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 220-78.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Carneiro Rosi - 

OAB:71.639 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:MT 5026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Vistos e etc.

Certifique o Sr. Gestor se houve o cumprimento integral da obrigação por 

parte da autora (certidão de trânsito em julgado, fl. 362), Itumbiara 

Transmissora de Energia LTDA – ITE, dada a informação contida no 

petitório retro.

Após, verificada a existência de valores vinculados a estes autos, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizerem se 

persiste interesse no prosseguimento do feito.

As providências.

Jaciara - MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55605 Nr: 126-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Verifica-se do petitório de fls. 351/352, notadamente em atenção ao 

comprovante de depósito judicial (fls. 353/354), o pagamento da 

remuneração da Sr. Perita, conforme valor arbitrado na decisão lançada 

às fls. 279/281.

Não bastasse, requerida a complementação dos honorários pela Sr. Perita 

nomeada, no patamar de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o Município de São 

Pedro da Cipa depositou o valor atinente ao pedido (comprovante de 

depósito judicial, fls. 433/434).

Desta feita, determino a transferência dos valores vinculados a este Juízo 

(fls. 353/354 e 433/434), com as suas atualizações, para conta bancária 

declinada pela Sra. Perita (fl. 435), mediante expedição dos competentes 

ALVARÁS.

Após as formalidades atinentes a apelação interposta, certificada a 

tempestividade (fl. 384), encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

deste Estado (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte “ad quem” (art. 932 do NCPC).

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 15779 Nr: 233-14.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGMS, GM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Vistos, etc.

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

Jaciara/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Candido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45975 Nr: 925-03.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por José de Lima, em face 

do Município de Jaciara, devidamente qualificados nos autos.

valores depositados conforme fls.226/227.

Às fls. 217/219 o exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme alvará expedidos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 867-92.2014.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASANOVA & CASANOVA LTDA, EDIR 

CASANOVA, RENATA CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. ... Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento 

das diligências extrajudiciais possíveis a exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome da executada, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD (fl. 88).Atente-se a parte exequente, que 

cabe a ela realizar as pesquisas necessárias para busca de bens, vez 

que é possível tanto pela via de cadastramento através do CEI (Central 

Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais), ou ainda, junto aos demais órgãos competentes.Assim, 

determino a intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome da 

executada, ou ainda, comprovar o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito. Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 04 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 2845-17.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, 

CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, ODETE GONÇALVES DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome dos 

executados.

Inicialmente, depreende-se dos autos que até o presente momento não 

fora nomeado curador especial em favor da parte executada. Assim, 

nomeio como curador especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o 

art. 72, II, do NCPC e Parágrafo único, devendo ser esta intimada a 

apresentar as respectivas defesas.

Sem prejuízo, tendo em vista o pedido de penhora de imóvel de fl.79, 

intime-se a parte exequente para trazer matrícula atualizada, bem como a 

planilha do débito devidamente atualizada, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21742 Nr: 530-50.2007.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUÍSIO BRÁS ALVES, ALUISIO BRÁS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão da ação, 

conforme fls.138.

De outro norte, tendo em vista que já houve suspensão do processo, (fl. 

138), transcorrido o prazo de suspensão postulado à fl. 136 pela parte 

exequente, nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, determino a remessa 

dos autos ao arquivo provisório, devendo ser excluído o processo do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, sem manifestação do credor, conforme o art. 921, §4º do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58248 Nr: 2261-37.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORDEIRO SOBRINHO, MARIA LEIDE DA SILVA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 
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OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na petição inicial formulados por PEDRO CORDEIRO SOBRINHO 

(já falecido), substituído por MARIA LEIDE DA SILVA ALMEIDA e a própria 

MARIA LEIDE DA SILVA ALMEIDA em face de CEMAT – Centrais Elétricas 

Matogrossenses S.A., para:a – DECLARAR a inexistência do débito 

referente à Unidade Consumidora n.º 7075642, no valor de R$ 523,47 

(quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), vencimento 

em 21.03.2014, Consumo Faturado kwh 1.026, Mês 03/2014 (fl. 69);b – 

CONDENAR a empresa de telefonia ré ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência 

da correção monetária pelo IGP-M se identifica com o momento da fixação 

do quantum indenizatório, ou seja, a partir da prolação da sentença – 

Súmula n.º 362 do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação.Condeno a concessionária ré ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 

favor da advogada da parte autora, o qual fixo em 15% do valor do 

montante da condenação, conforme preceitua o art. 85, §§1 e 2º, do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 05 de abril de 2018.Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102021 Nr: 7045-52.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERALI BRASIL SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, 

FRANCISCO JOSE DO CARMO EIRELI – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 1252-79.2010.811.0010

 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): SERGIO FRANCISCO MARQUES-ME (SFM 

FAZ), SERGIO FRANCISCO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.2258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à 

fls.106/107, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 22.975,65 (vinte e dois 

mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) nas 

contas da parte executada: SERGIO FRANCISCO MARQUES - ME, CNPJ 

n.º 07.230.651/0001-17 e SERGIO FRANCISCO MARQUES, CPF n.º 

563.783.196-34.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.525, § 11 do CPC).

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 CPC, 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.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o 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.: 14841 Nr: 1691-03.2004.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à fls.312/313, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da 

parte executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 261.557,58 (duzentos e 

sessenta um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito 

centavos) nas contas da parte executada: NINO DI LORETO, CPF n.º 

710.726.088-04.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central....FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte exequente referente ao pedido de penhora de bens via 

RENAJUD, devendo a credora indicar veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.Por fim, 

caso a tentativa de penhora online reste infrutífera, desde já determino a 

intimação do executado para que junte aos autos a localização exata das 

propriedades rurais penhoradas às fls. 304, a fim de que seja realizada a 

avaliação destas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

multa de 20% sobre o valor do débito, nos moldes do artigo 774, parágrafo 

único do CPC.Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos.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.: 29422 Nr: 2235-15.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE REGINA SILVA COIMBRA - POSTO ML, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à fl.70/72, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 
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encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 269.504,69 (duzentos e 

sessenta e nove mil quinhentos e quatro reais e sessenta e nove 

centavos) nas contas da parte executada: LILIANE REGINA SILVA 

COIMBRA – POSTO MI, CNPJ n.º 004.574.721/0001-66 e MARCOS 

ROBERTO SILVA COIMBRA, CPF n.º 481.991.501-06.Nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário....Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.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.: 96890 Nr: 4632-66.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LUCAS, DETRAN - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos etc.

Considerando que restou infrutífera a tentativa de localização do réu, ante 

o explicitado pela DPE (extrato do INFOSEG anexado aos autos, Ref: 40), 

defiro o pedido de Ref: 39 para determinar a citação por Edital de João 

Batista Lucas, com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, não comparecendo o réu nos autos, desde já, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial do executado, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Há de ser ressaltado que o ônus da impugnação especificada dos fatos 

não se aplica ao curador especial (Parágrafo único, do art. 341, NCPC).

 No mais, com a vinda da manifestação, diga a autora, em 15 (quinze) dias, 

em termos de prosseguimento.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de abril de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21024 Nr: 2650-03.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, FGFDS, CAROLINA BATISTA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Libano de Paula - 

OAB:16175 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54216 Nr: 2695-60.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/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 requerida, acerca do desarquivamento dos autos, conforme 

requerido, estando os autos à disposição neste Cartório pelo prazo de 20 

(vinte) dias, oportunidade em que serão remetidos novamente ao arquivo, 

caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111094 Nr: 1674-73.2018.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO RODRIGUES COSTA, CLACI TEREZINHA 

BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a testemunha Andreia da Cruz não foi encontrada, 

conforme certidão do Oficial de Justiça acostada a Ref:18, resta exaurida 

a finalidade da missiva precatória nesta Comarca. Devolvam-se os autos 

ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109619 Nr: 989-66.2018.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Colombo Monteiro, ARNALDO COLOMBO, 

ROBERTO COLOMBO, GERALDO COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 

DO ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO SIDINEY DE LIMA - 

OAB:30.850/PR, MICHELI DE LIMA RODRIGUES - OAB:55707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIAN PAMPLONA - 

OAB:12.587/PR

 Vistos etc.

 Tendo em vista que fora designada audiência por duas vezes e que a 

parte autora não providenciou o pagamento da diligência, determino a 

devolução da missiva ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90758 Nr: 1753-86.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente às 

Ref.30/32, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 59.172,58 (cinquenta e 

nove mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) nas 

contas da parte executada: PAULO PERES FERREIRA, CPF n.º 
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622.652.298-49.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).

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 CPC, 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.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 48858 Nr: 546-28.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO DUARTE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 543,53, conforme cálculo retro 

(Custas R$ 413,40 + Taxa R$ 130,13), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 12189-75.2015.811.0010

 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: JUVENTINO CAMPOS, LUCINDA LOPES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16371 Nr: 889-68.2005.811.0010

 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: JOSÉ ILDO DA SILVA, FHC - COMÉRCIO DE PEÇAS 

NOVAS E USADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHC - COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E 

USADAS LTDA, LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN, JOSÉ ILDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Vistos etc.Inicialmente, remetam-se os autos ao distribuidor para 

classificar o feito como cumprimento de sentença.Trata-se de pedido da 

exequente pela realização de diligências por este Juízo concernentes a 

buscas de bens passíveis de penhora em nome do executado por meio 

dos sistemas BACENJUD.Depreende-se dos autos que o bloqueio 

eletrônico do débito foi autorizado e efetuado consoante fls. 242, porém, 

não foram encontrados valores disponíveis para bloqueio.Diante disso, a 

parte exequente requer novamente penhora online.Entendo que, caso a 

penhora online seja negativa ou irrisória, deve o credor indicar bens 

passíveis de penhora...É que não se pode perpetuar de forma indefinida o 

processo, com a realização de várias pesquisas quando a primeira já foi 

negativa, e o credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas 

contas do executado, ou ele possua bens penhoráveis. Caso negativa a 

tentativa de penhora online, deve o executado indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento.Ainda, vale consignar que, no caso 

em tela, não há prova de que a exequente tenha diligenciado no intuito de 

localização de bens em nome do devedor, tanto no CRI quanto no 

DETRAN.ASSIM, FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO, POR ORA, o 

pedido formulado pela parte exequente às fls. 246 referente ao novo 

pedido de penhora online.Igualmente, determino a intimação da exequente 

para manifestar-se indicando bens passíveis de penhora, ou, ainda, 

comprovar o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão remessa dos autos ao arquivo até o decurso do lapso 

p r e s c r i c i o n a l . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 04 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11980 Nr: 881-62.2003.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ANGELIM GABRIEL 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento do petitório retro, assim, suspenda-se o presente 

feito pelo prazo solicitado.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.

Decorrido o prazo (04/06/2018), certifique-se e intime-se a parte autora 

para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1268-91.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PIGOZZI BIUDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO/SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286

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

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da manifestação de fl. 497, destituo a perita anteriormente 

nomeada e NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

sediada na Avenida Rubens de Mendonça nº 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78050-000, telefone nº 65- 3052 7636, que 

deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 Dê ciência ao perito judicial nomeado de que a parte autora é beneficiária 

da Justiça Gratuita, os honorários periciais a serem propostos pelo perito 

nomeado deverão ser suportados pelo Estado, nos termos dos artigos 5º, 

LXXIV, da CF/88; 98, VI, do NCPC, e resolução nº 127 do CNJ, sendo que 

ao final do processo, será expedida certidão de honorários em favor da 

profissional.

Ainda, cumpra-se, integralmente, as determinações contidas no despacho 

de fls. 491 e vº.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 90-05.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de penhora via BacenJud, requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias de 

titularidade de Henrique Meira dos Santos - CPF 378.096.101-63.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Diante das considerações supra, DEFIRO a penhora online do valor de R$ 

122.340,44 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta reais e quarenta 

e quatro centavos) das contas do executado.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111030 Nr: 1645-23.2018.811.0010

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DE LIMA ROCHA SETUBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busca e 

Apreensão. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 05 de abril de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 1578-58.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busca e 

Apreensão. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 05 de abril de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99727 Nr: 5953-39.2017.811.0010

 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: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº. 5953-39.2017.811.0010

Código. 99727

Exequente: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Executados: Anilson Ferreira da Cruz

VISTOS ETC,

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos cópia do referido acordo entabulado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de Abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78932 Nr: 1784-43.2016.811.0010

 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: ODEMILSON APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermínio dos Santos, DETRAN - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1784-43.2016.811.0010

Código n° 78932

VISTOS ETC,

Odemilson Aparecido da Silva ajuizou a presente “Ação de Obrigação de 

Fazem com Pedido de Tutela de Urgência”, em face de Hermínio dos 

Santos e DETRAN - MT, todos devidamente qualificados nos autos.

À ref. 25 a parte autora informou ausência de interesse de agir, 

requerendo a extinção do feito.

 É o breve relato.

Decido.

Assim sendo, o pedido da autora deve ser deferido, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz 

não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da 

ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Desnecessária a intimação dos requeridos, porquanto não contestada a 

ação.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de Abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019 Nr: 224-33.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CASOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216/PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIM - OAB:18.067/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123 - PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

 C E R T I D Ã O

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 179,84 (cento e 

setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) , a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 418/421. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – 

SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no 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 da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Jaciara, 06 de abril de 2018

 Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa – Resp. CAA

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 1234-77.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:MT/14787, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) Pedro Paulo Pereira Batista e Silva para, 

no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista que na 

certidão do oficial de justiça de ref. 10 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. David C 

lemete Rudy.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 5 de abril de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-25.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12204038 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE JESUS CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000148-25.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 32.059,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TIM CELULAR S.A. Parte Ré: REQUERIDO: FABIO 

DE JESUS CARVALHO Vistos. Verifica-se que o feito já fora extinto por 

desídia da parte, conforme Num. 7308495. Expeça-se a competente 

certidão de dívida em favor da parte exequente e, após, arquivem-se com 

as baixas e anotações devidas. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-63.2017.8.11.0010

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:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000085-63.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.900,01; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: E A DE 

OLIVEIRA SERVICOS - ME Parte Ré: EXECUTADO: ADESIO NASCIMENTO 

Vistos. Conforme certificado à Num. 8242707 pela Srª. Oficial de Justiça, 

inexistem bens passíveis de penhora na propriedade da parte executada, 

assim INDEFIRO a expedição de novo mandado para descrição de bens da 

parte devedora. Por outro lado, DEFIRO a inclusão do nome do executado 

nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do 

CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. Caso requerido, DEFIRO 

também a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da 

causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições 

descritos no artigo acima citado. No mais, intime-se a parte Exequente a 

indicar bens passíveis de penhora no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000527-29.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 989,81; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NATALINO 

FERREIRA - ME Parte Ré: REQUERIDO: GLADYS ELISABETH SILVEIRA 

ARAUJO Vistos. Indefiro a forma de citação pleiteada pela parte 

reclamante à Num. 11581864, porque alheia às hipóteses do art. 18 da Lei 

9.099/95. No prazo impreterível de 10 (dez) dias, deverá a parte informar o 

atual endereço da reclamada para competente citação, sob pena de 

extinção. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, tornem 

conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000205-72.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; 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: 

CELSON WAGNEI DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial 

carece de documento essencial à propositura da ação, qual seja, 

comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante, afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude 

processual. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERREIRA BASTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000210-94.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.128,47; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA ANTONIA FERREIRA BASTO ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial 

carece de documento essencial à propositura da ação, qual seja, 

comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante, afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude 

processual. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ECTON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000211-79.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.510,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ECTON CORREA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em 

detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-28.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN VIEIRA REZENDE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS SANTOS MACIEL OAB - GO0018943S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PULTRINI FRACAROLLI OAB - MT0012980A (ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010623-28.2010.8.11.0010; Valor causa: R$ 18.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IRAN VIEIRA REZENDE 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Em que 

pese as razões da parte executada expostas à Num. 11415663, o feito já 

se encontra sentenciado, arquivado e os valores devidamente 

bloqueados, de maneira que o desarquivamento resta infundado. 

Intime-se. Arquive-se com as devidas baixas. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000288-88.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.151,15; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DA SILVA MAIA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição 

inicial carece de documento essencial à propositura da ação, qual seja, 

comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante, afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude 

processual. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12576615 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12576615.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILIAN DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para no prazo de 05 dias para informar os dados 

bancários a fim de que os valores sejam transferidos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GALDINO DA COSTA (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)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do Ofício 

de id n. 12583138.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO PEREIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 06/06/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON COSTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 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: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, 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: 17/05/2018 Hora: 10:25 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 08:50 , 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: 1000759-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SP-OCO/PLUS (REQUERIDO)

SPC BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000759-41.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 6 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 

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: 06/06/2018 Hora: 09:10 , 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: 1000130-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/06/2018 Hora: 09:20 , 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: 1000509-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SCHMIDT 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: 24/05/2018 Hora: 08:50 , 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: 1000437-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

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: 10:50 , 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: 1000131-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia , 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: 1000088-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010271-31.2014.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.222,23; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME Vistos. Assiste razão 

ao Exequente, já que os honorários devidos ao advogado da parte 

Recorrida/Executada devem ser calculados sobre a monta homologada de 

R$ 23.409,64, devidamente atualizada, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Isto posto, intime-se a parte Exequente a, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar cálculo atualizado do débito bastante a viabilizar 

levantamento do valor bloqueado e desbloqueio do saldo remanescente, 
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vez que ônus de sua incumbência. Indefiro, portanto, a remessa à 

Contadoria. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON COSTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000126-93.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 23.425,00; 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: 

MARLON COSTA BUENO Parte Ré: REQUERIDO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos. No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Defiro, também, o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Por enquanto, cite-se para comparecer à audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000130-33.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.074,35; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DENIS JOSE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Por enquanto, cite-se para comparecer 

à audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Defiro, também, o benefício 

da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000131-18.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 66,23; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DENIS JOSE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA DATA S.A. Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Defiro, também, o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

3. Cite-se para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art.18 da Norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000190-06.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão 

de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000509-71.2018.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BMG Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, 

chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000238-62.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. Sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000437-84.2018.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BMG Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, 

chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos 

termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000060-16.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 668,70; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000179-74.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.967,23; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: CELINA 

FERNANDES DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte reclamada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, de acordo com o art. 829 

do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA 
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PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, e a sua 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu cônjuge (art. 842 

do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, removam-se imediatamente 

os bens, se for o caso, e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após a lavratura 

de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a 

parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 7. Analisando os autos, não visualizo, ab initio, os 

requisitos necessários à concessão da almejada assistência judiciária 

pleiteada pela parte reclamante, considerando, neste aspecto, a 

presunção relativa de veracidade da declaração encartada aos autos. As 

circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que a 

parte esteja na condição de “necessitados”, em situação econômica que 

não lhe permita arcar com as custas do processo. Acerca do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça já ponderou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES 

ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A declaração pura e simples 

do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do 

privilégio. 2- A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve 

ser analisada conforme o caso concreto, não bastando a simples 

declaração de necessidade financeira. 3- Agravo desprovido. (TJ-DF - 

AGI: 20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345) “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 8. Intime-se. Cumpra-se. 9. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNIDY DA SILVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000180-59.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.310,56; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: KENNIDY DA 

SILVEIRA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte reclamada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, de acordo com o art. 829 

do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA 

PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, e a sua 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu cônjuge (art. 842 

do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, removam-se imediatamente 

os bens, se for o caso, e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após a lavratura 

de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a 

parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 7. Analisando os autos, não visualizo, ab initio, os 

requisitos necessários à concessão da almejada assistência judiciária 

pleiteada pela parte reclamante, considerando, neste aspecto, a 

presunção relativa de veracidade da declaração encartada aos autos. As 

circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que a 

parte esteja na condição de “necessitados”, em situação econômica que 

não lhe permita arcar com as custas do processo. Acerca do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça já ponderou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE 

NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES 

ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A declaração pura e simples 

do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem 

obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e 

circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do 

privilégio. 2- A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve 

ser analisada conforme o caso concreto, não bastando a simples 

declaração de necessidade financeira. 3- Agravo desprovido. (TJ-DF - 

AGI: 20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345) “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 8. Intime-se. Cumpra-se. 9. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA ROSA DE SOUZA OAB - 967.842.371-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000451-68.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE LUIZ ZANONI REPRESENTANTE: NEUZA ROSA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Sem prejuízo da 

determinação retro, diante da extrema urgência que o caso requer e 

sendo evidente que uma vez emendado o valor da causa, este não 

ultrapassará o limite da competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, passo a analise da tutela de urgência pleiteada. Destarte, vale 

destacar que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem as quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Por seguinte, os princípios nortes da seguridade social, 
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mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e 

do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, 

sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais. 

Aliás, é esse o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). No mesmo sentido, 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida ”. (negritou-se) Acerca da efetividade das 

normas constitucionais de caráter programático, leciona Canotilho: “(...) 

marcando uma decidida ruptura em relação à doutrina clássica, pode e 

deve dizer-se que hoje não há mais normas constitucionais programáticas. 

Existem, é certo, normas-fim, normas tarefa, normas programa que 

impõem uma atividade (...) Às normas programáticas é reconhecido hoje 

um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos 

da Constituição." Nesse mesmo sentido, destaca José Afonso da Silva 

que “Em conclusão, as normas programáticas têm eficácia jurídica 

imediata, direta e vinculante nos casos seguintes: I - estabelecem um 

dever para o legislador ordinário; II - condicionam a legislação futura, com 

a conseqüência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; 

III - informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua 

ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos 

valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; IV 

- constituem um sentido teleológico para a interpretação e aplicação das 

normas jurídicas; V - condicionam a atividade discricionária da 

Administração e do Judiciário; VI - criam situações jurídicas subjetivas, de 

vantagem ou desvantagem" Dessa forma, a concessão da tutela 

antecipada objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à 

saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados por uma 

situação financeira abastada. Registre-se que, como se não bastasse a 

proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo 

também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, isto é, a 

todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno 

exercício do direito à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”. Corroborando o raciocínio supra exposto, mister 

transcrever o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito 

à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na 

Constituição Federal, que vela pelo direito à vida ( art. 5º, caput) e à saúde 

(art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu 

cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”.(art. 194, 

parágrafo único, I). (...)” Ultrapassadas tais considerações, passo à 

análise dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. O primeiro 

requisito vê-se incrustado na documentação acostada aos autos, onde se 

colhe a necessidade da utilização dos fármacos indicados. Nessa ordem 

de ideias, não se mostra crível qualquer omissão da parte demandada 

frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento indicado. 

Reforçando esse raciocínio, valho-me do seguinte julgado do STJ: “(...) 

Ação ordinária objetivando a condenação do Estado do Rio Grande do Sul 

e do Município de Porto Alegre ao fornecimento gratuito de medicamento 

não registrado no Brasil, mas que consta de receituário médico, 

necessário ao tratamento de paciente portador do vírus HIV. (...) 

Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua 

pretensão, posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez 

assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como 

de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)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 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (...) ” (negritos acrescidos). A concessão da tutela 

prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio 

do devido processo legal substancial, uma vez que a medida traz um 

caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, 
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o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, 

proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para que o a parte 

reclamada providencie de IMEDIATO o tratamento prescrito à parte 

reclamante, comprovando o cumprimento da presente decisão nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência e bloqueio de 

valores. Intime-se a Procuradoria Geral do Estado, bem como o Secretário 

de Saúde do Estado acerca da presente tutela de urgência concedida. No 

ponto, em caso de descumprimento da decisão, EXTRAIA-SE cópia do 

vertente feito, encaminhando ao MPE para as providências criminais 

necessárias. De outra banda, CITEM-SE na forma requerida em 

concomitância com a intimação da presente decisão, para que, querendo, 

apresentem resposta no prazo legal. Diante da urgência que o caso 

requer, SERVE O PRESENTE COMO MANDADO. ÀS PROVIDÊNCIAS, 

valendo-se dos meios de comunicação à disposição, em razão da 

urgência revelada. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito [1] 

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 

1992. p. 190. [2] SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas 

constitucionais . São Paulo: RT, 1968. p. 150.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERNIANIA RAMOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000599-16.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: GERNIANIA RAMOS OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que o 

executado comprovou, através da juntada de extrato de depósito 

bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução 

é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000055-91.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 229,55; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDO MORAES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000050-69.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.912,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZELIA DA SILVA DOURADO Parte Ré: REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos. 1. No tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 2. Defiro, também, o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. 3. Cite-se para comparecer à audiência de conciliação, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 

1.º do art.18 da Norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 4. Defiro a petição de Num. 12441686. Certifique-se. 5. 

Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER WILLIAM SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000080-07.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

THENNER WILLIAM SOUZA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CCLAA - 

SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. De fato, por erro de software, na 

montagem dos autos documentos apresentados com a inicial não puderam 

ser visualizados por este gabinete, o que foi sanado. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão 
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de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUVENIR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001084-16.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

JUVENIR DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão 

de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss 

do CPC. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000021-19.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.165,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARINA FERNANDES GAMA Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS Vistos. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DE BRITO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000312-19.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 9.522,12; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO Parte 

Ré: EXECUTADO: MARIA RODRIGUES DE BRITO EIRELI - EPP Vistos. 1. 

Cite-se a parte reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias, de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre 

imóvel, seu cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 

a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Contudo, não 

visualizo, ab initio, os requisitos necessários à concessão da almejada 

assistência judiciária pleiteada pela parte reclamante, considerando, neste 

aspecto, a presunção relativa de veracidade da declaração encartada aos 

autos. As circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão 

de que a parte esteja na condição de “necessitada”, em situação 

econômica que não lhe permita arcar com as custas do processo. Acerca 

do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS 

CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A declaração 

pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para 

concessão do privilégio. 2- A concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça deve ser analisada conforme o caso concreto, não bastando a 

simples declaração de necessidade financeira. 3- Agravo desprovido. 

(TJ-DF - AGI: 20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 
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Publicado no DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345) “Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 8. Intime-se. Cumpra-se. 9. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000315-71.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial 

carece de documento essencial à propositura da ação, qual seja, 

comprovante de endereço, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante, afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude 

processual. Consigne-se que a comprovação de residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo e para 

evitar qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000077-52.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WELLTON ROGGER JERONIMO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício 

da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

4. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000092-21.2018.8.11.0010; 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: HELENO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000052-39.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.185,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA MESQUITA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 335 de 603



da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

4. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000083-59.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 27.798,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000093-06.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício 

da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

4. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000200-50.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Defiro 

o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 

98 e ss do CPC. 4. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000067-08.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 
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parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATALICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000336-47.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.105,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE NATALICIO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte reclamante alegar não 

possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já que 

o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000023-86.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLEIDE 

MELO DOS SANTOS NOVAIS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, 

nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Também, sobre o pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000095-73.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício 

da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

4. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000094-88.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício 

da Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

4. Também, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 
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feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000090-51.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 17.658,71; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a 

parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Também, sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALCAGNOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000686-69.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.743,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

CALCAGNOTTO Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos. Considerando que o executado comprovou, 

através da juntada de extrato de depósito bancário, que satisfez 

integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que se 

impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000593-09.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: NAIR COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que o executado comprovou, 

através da juntada de extrato de depósito bancário, que satisfez 

integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que se 

impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILIAN DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000739-50.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 153,12; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILIAN 

DA SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Considerando que o executado comprovou, através da juntada de extrato 

de depósito bancário, que satisfez integralmente a obrigação, a extinção 

da execução é medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000316-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOUSA DA CRUZ (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000316-56.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 19.367,66; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA 

FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ Parte Ré: INTERESSADO: JOSE 

SOUSA DA CRUZ Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a presente 

ação não pode tramitar pelo JEC por se tratar de processo de natureza 

sucessório, fundado na Lei 6.858 de 1980. É que o presente processo tem 

natureza de jurisdição voluntária, o que já impede seu processamento pelo 

JEC. Além disso, não pode este juízo verificar a existência ou não de 

outros herdeiros ou mesmo a existência de outros bens a inventariar. 

Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ 

JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - 

DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJ-MG - AI: 

10024134296938001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 

04/08/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/08/2015) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E 

JUIZADO ESPECIAL. ALVARÁ LIBERATÓRIO. LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEPOSITADOS NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. 

PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80. MORTE DO TITULAR DA CONTA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 161/STJ. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. 1. Em se tratando de pedido de expedição de alvará judicial 

requerido nos termos da Lei 6.858/80, ou seja, em decorrência do 

falecimento do titular da conta, inexiste lide a ser solucionada. Cuida-se, 

na verdade, de medida de jurisdição voluntária com vistas à mera 

autorização judicial para o levantamento, pelos sucessores do de cujus, 

de valores incontestes depositados em conta de titularidade de pessoa 

falecida "independente de inventário ou arrolamento". 2. Desse modo, a 

Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, 

mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada 

a competência da Justiça federal. 3. Incide, à espécie, o enunciado 161 da 

súmula do STJ, segundo o qual: "É da competência da Justiça estadual 

autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/Pasep e FGTS, em 

decorrência do falecimento do titular da conta". 4. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Cotia. (CC 

102.854/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) A parte reclamante deverá 

manejar seu pedido junto a Vara Cível, por meio de advogado, até porque 

não há previsão legal para o declínio de competência e remessa dos autos 

do Juizado Especial Cível à Justiça Comum. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, ante a incompetência do 

Juizado para tratar da matéria relativa a sucessões, com fundamento no 

artigo 51, inciso II, c/c o art. 3ª, enunciado, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 4/2018/DF - TORNAR PÚBLICO o Resultado Final da prova 

realizada no dia 25 de março de 2018, em conformidade com o Edital n. 

014/2012/GSCP, de 16.05.2012, disponibilizado no Diário de Justiça 

Eletrônico – MT, nº 8.813 de 17.5.2012.

* O Edital n° 4/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96395 Nr: 4796-07.2017.811.0018

 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): V. A. de Queiroz-ME, Victor Nelson Gomes de 

Oliveira Valente, Dayana Kordine Franco da Cruz Valente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 Initmar a parte autora para requerer o que de diretio, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 883-17.2017.811.0018

 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: Andrade e Pereira Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clistielen Simoni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo sem apresentação de contestação pelo 

requerido, eis que citado em 02/10/2017 (mandado e certidão acostados), 

deixou transcorrer o prazo sem contestar a presente demanda. Ante o 

exposto, impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora, nos 

moldes da decisão de ref.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74807 Nr: 3577-27.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Luiz Donizete 

Batelo, Silvana Aparecida Garbin Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do exequente para requerer o que de direito no prazo lega.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 616-16.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Manoel Borba Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Não havendo outras provas a produzir. Defiro a juntada da 

prova documental e no prazo de 15 (quinze) dias. DECLARO ENCERRADA 

A INSTRUÇÃO. Com a juntada ou o decurso do prazo, dê-se vista as 

partes para a juntada de alegações finais no prazo de sucessivo de 15 

(quinze) dias. Saem as partes intimadas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109185 Nr: 2630-65.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Maria Vernier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 
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OAB:140635/7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento de 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 8371-23.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Dias - ME, Eduardo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o pagamento de 

Complemento de Diligência do Oficial, no valor de R$ 210,00 (Duzentos e 

dez reais), de acordo com a portaria 062/2016, conforme sua certidão de 

ref: 11, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34917 Nr: 2460-11.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGK, ERdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, decorreu o prazo de 15(quinze) dias sem interposição de 

embargos à execução, eis que intimados pessoalmente em 18/01/2018 

(mandado de intimação de de fls. 163/164), os executados nada 

requereram. Ante o exposto, promovo a intmação da parte autora, para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106893 Nr: 1592-18.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Tezini Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para proceder o recolhimento de 

Complemento de Diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 90,00 

(noventa) reais, nos termos da Portaria 016/2016, conforme sua certidão 

de ref: 13, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106092 Nr: 1175-65.2018.811.0018

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM, MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A, para proceder o 

recolhimento de Complemento de Diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 2.615,64, 00 (Dois mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e 

quatro centavos ) de acordo com a portaria 62/2016, conforme sua 

certidão de ref: 19, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 2746-86.2009.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, Thiago 

Siqueira Batista Macedo - OAB:

 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

 Intimação da parte do Dr. Thiago Siqueira Batista Macedo, OAB/MT 

17.528, para ciência acerca do desarquivamento dos autos autora, e que 

o mesmo encontra-se na secretaria, como requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105996 Nr: 1148-82.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Cozer, Adalberto Tirloni, 

Cassiana Candido Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

Complemento de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.002,50 

(Dois Mil e Dois Reais e Cinquenta Centavos), conforme sua certidão de 

ref: 15, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 1083-87.2018.811.0018

 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: S. R. Waldow Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Intimar o patrono do autor, da juntada da Contestação de Ref:24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 1345-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Eliane Squario Muchalak, 

Elcio Sguario Muchalak, Elmari Sguario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. 

Eunice Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando 

suprir suposta omissão na decisão que determinou o recolhimento das 

custas e taxas judiciais de acordo com o proveito econômico pretendido.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos, nos termos da certidão.

Demais disso, esclareço que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é 

taxativo ao dispor que somente cabem embargos de declaração quando 

na sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou for omitido 

ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o magistrado de ofício ou a 

requerimento.

Ocorre que, no caso em apreço, a respectiva decisão não foi omissa 

quanto a obrigação alegada pela parte interessada, eis que diante do 

patrimônio discutido não se permite a concessão de gratuidade judicial ou 
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até mesmo o recolhimento das custas ao final, motivo pelo qual o rejeito e 

mantenho a decisão retro pelos seus próprios fundamentos.

 Intime-se a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75617 Nr: 3967-94.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Borges Dias , Marilsa Borges Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Carmo Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Vistos etc. Em que pese a testemunha Ivo Calman da Silva ter declarado 

ser tio do requerente o que geraria seu impedimento, ainda encontra-se 

limítrofe a prova que será produzida e necessário ao julgamento da lide 

motivo pelo qual tenho por bem ouvi-lo como informante independente de 

compromisso cujo valor será atribuído ao final conforme art. 447, §5º do 

CPC. Homologo a desistência das testemunhas Fabiano Frederich de 

Souza e Emerson Rodrigues e depoimento pessoal do requerido. Declaro 

encerrada a instrução, abra-se vista dos autos as partes para 

apresentação de memoriais escritos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 3111-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.V. Machado Filho - Beneficiamento - ME, Jose 

Vieira Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.

Intime-se o executado pelo DJE da decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade. Nada sendo requerido pelo executado, venham os 

autos conclusos para análise do pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 709201 Nr: 4035-10.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mecânica e Autopeças Anna Vitória Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luis Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Acolho o pedido do exequente e determino a expedição de alvará 

eletrônico dos valores depositados em juízo em seu favor, devendo o 

mesmo ser intimado para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste 

quanto ao pleito de extinção da execução.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intimem-se as partes para que

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72819 Nr: 2592-58.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 Vistos etc.

Ante o acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO o mesmo por 

sentença e julgo extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 

487, III, “b” e 924, III, ambos do CPC.

Honorários e custas na forma pactuada.

P.R.I.

 Após, arquive-se com as cautelas legais, inclusive observando a Seção 

28 da CNGC/MT quanto à eventual custas pendentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89667 Nr: 1464-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Valerio, José Ernesto Gracia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO o mesmo por 

sentença e julgo extinto o feito com resolução de mérito nos termos do art. 

487, III, “b” e 924, III, ambos do CPC.

Honorários e custas na forma pactuada.

P.R.I. Após, arquive-se com as cautelas legais, inclusive observando a 

Seção 28 da CNGC/MT quanto à eventual custas pendentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105996 Nr: 1148-82.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Cozer, Adalberto Tirloni, 

Cassiana Candido Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, intime-se a parte 

requerente para que proceda o recolhimento de Complemento de 

diligência. Ato contínuo, determino o cumprimento da missiva no endereço 

informado pela parte interessada conforme determinado pelo Juízo 

deprecante com as cautelas legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34365 Nr: 1927-52.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aued & Silva Ltda, Silvana Margareth da Silva 

Aued, Maria Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar a parte executada, na pessoa de seu advogado, Jorge Balbino da 

Silva - OAB: 3063-A, para se manifestar acerca da tentativa de bloqueio 

de fls. 64/65, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 2252-32.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 341 de 603



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza Pires, Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Eduardo Cardoso Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Alessandra Rossi 

Geglini - OAB:10914

 Intimar a parte executada, na pessoa de sua advogada, PAULA 

ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914 para se manifestar acerca da 

tentativa de bloqueio de fls. 510/511, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 2806-54.2012.811.0018

 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: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Comercio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres para que retire em cartório 

carta precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 1174-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Rosa Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, para se manifestar quanto a informação 

do Sr. Perito, fl.108, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-10.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NERAI TEREZINHA DOS SANTOS 96845058920 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000074-10.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: NERAI TEREZINHA DOS SANTOS 96845058920 

REQUERIDO: CIELO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas para situar a 

questão, trata-se de RECLAMAÇÃO em que a parte promovente sustenta 

que contratou máquina de cartão da parte reclamada para recebimento de 

valores em seu estabelecimento comercial. No entanto, aduz que, após 

realizar uma venda a prazo de R$ 6.500,00, a reclamada lhe repassou 

apenas R$ 2.746,00, cujos juros da antecipação dos recebíveis alegou 

serem abusivos. Pleiteia com esta ação o cancelamento do serviço, a 

declaração de abusividade da cobrança dos juros, com a consequente 

restituição dos valores retidos a maior e indenização por danos morais. A 

parte Ré arguiu preliminar de incompetência deste Juizado em processar e 

julgar a causa, a meu ver, com razão. O cerne da questão consiste em 

verificar se o valor retido da venda a prazo condiz com a taxa de juros 

contratada, seja a taxa promocional (5,35% aproximadamente segundo a 

autora), ou a taxa normal (9,99%, conforme consta na defesa), para 

verificar se houve abusividade ou retenção além do que foi contratado, e 

assim, decidir pela procedência ou não do pedido de restituição. Mas para 

isso, concluo que o único meio de prova apto a comprovar o alegado pela 

parte autora é a perícia contábil, pois não se trata de simples cálculo 

aritmético, e sim, cálculo financeiro complexo. Portanto, trata-se de prova 

complexa, o que foge à alçada deste Juizado. Com efeito, os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...)”. E ainda, no sentido da complexidade da prova, o 

Enunciado 54 do FONAJE: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Não assiste razão à parte autora ao requerer 

que os cálculos sejam feitos pela contadoria judicial, pois esta não realiza 

perícia alguma, somente cálculos de custas e atualização de valores após 

sentença, o que não é o caso em comento. Ademais, a perícia deve ser 

feita antes da decisão de mérito da causa, posto que esta poderá ser 

prolatada com base nas conclusões desse meio de prova. Portanto, 

deverá a parte autora, caso queira, interpor a presente ação no juízo 

competente para possibilitar a realização de tal meio de prova (perícia). 

Diante do exposto, conforme dispõe os arts. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, 

EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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 -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-60.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010401-60.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: EDNA MARIA ALVES DE LIMA REQUERIDO: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do 

valor da condenação, que já fora levantado pelo exequente por meio de 

alvará, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-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 mat. 31010 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 -

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-37.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CORIOLANO PEREIRA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000014-37.2017.8.11.0018 DEPRECANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

DEPRECADO: ADEMAR CORIOLANO PEREIRA DECISÃO Compulsando os 

autos verifico que a finalidade da presente carta precatória é buscar e 

apreender bem móvel, sendo incompetente este juízo para processar o 

presente feito. Consta nos autos ainda, recolhimento de custas para 

distribuição da carta precatória. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

determino a redistribuição da presente carta precatória a 1ª Vara Cível de 

Juara, competente para processas esta demanda. Após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-37.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CORIOLANO PEREIRA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

1000014-37.2017.8.11.0018; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[BUSCA E APREENSÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico e dou fé a IMPOSSIBILIDADE de redistribuição da ação a vara 

comum através do sistema PJE, tendo em vista que o sistema ainda 

encontra-se em fase de implantação. Desta forma, necessário que a parte 

promovente distribua a ação no juízo competente. JUARA, 6 de abril de 

2018 MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010603-08.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IVAN DE CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010603-08.2013.8.11.0018 

EXEQUENTE: SONIA IVAN DE CARVALHO DA SILVA EXECUTADO: 

ELIZANGELA ALVES FERREIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

execução de título extrajudicial, em que a parte exequente foi intimada a 

indicar bens para penhora, mas manteve-se inerte, conforme certidão no 

evento n. 14880122, o que denota a inexistência de bens passíveis de 

constrição para satisfação do crédito. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - INSURGÊNCIA DO 

EXEQUENTE - PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA 

INDICAR BENS - DEVER DO EXEQUENTE INDICAR BENS - EXTINÇÃO 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não sendo encontrados bens 

penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens 

ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção 

da execução, por inexistência de bens penhoráveis. É dever do 

exequente e não do Juízo diligenciar no sentido de localizar bens a serem 

penhorados. Se foi conferida a oportunidade ao exequente para indicar 

bens e o mesmo não dispõe de meios de localizá-los, há que se validar a 

sentença que extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis. 

(TJMT - RI 317/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Sem delongas, o 

artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Assim, considerando a 

inexistência de bens penhoráveis, outra alternativa não há senão a 

aplicação da norma supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 53, § 4º da 

Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se certidão de crédito ao 

exequente, para os fins previstos no enunciado n. 76 do FONAJE. 

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 -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000155-56.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME EXECUTADO: 

VANESSA DA SILVA SAMPAIO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

execução de título extrajudicial, em que a parte exequente foi intimada a se 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, informando que o devedor 

não foi encontrado (evento n. 14746999). Todavia, apenas requereu 

expedição de certidão de dívida (evento n. 14821837). Sem delongas, o 

artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Diante do exposto, 

valendo-se do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Expeça-se certidão de crédito ao exequente, conforme 

requerido. 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 -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-73.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE A. C. REFRIGERACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO OAB - 

MT0008370A (ADVOGADO)

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010275-73.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: ROSELI DE A. C. REFRIGERACOES - ME REQUERIDO: 

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que a empresa promovida contratou seus serviços de instalação 

de aparelhos de ar condicionado, pelo valor total de R$ 24.200,00, dos 

quais R$ 13.000,00, foram pagos de entrada. Porém, alega que o serviço 

foi entregue, mas a ré não pagou os R$ 11.200,00 restantes, motivo pelo 

qual ajuizou a presente ação. Por sua vez, a promovida alega má 

execução do serviço, pois os aparelhos não funcionavam a contento, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 343 de 603



que obrigou a contratar outra empresa para correção da instalação, cujos 

gastos deveriam ser compensados com o restante em aberto cobrado. A 

parte promovida arguiu preliminar de irregularidade de representação, o 

que afasto, uma vez que a empresa demandante se trata de empresário 

individual, cuja personalidade jurídica se confunde com a pessoa física. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO FIRMADA 

PELA PESSOA JURÍDICA E ASSINADA PELA PESSOA FÍSICA. EMPRESA 

INDIVIDUAL. PERSONALIDADES JURÍDICAS QUE SE CONFUNDEM. 

PRECEDENTES NO C. STJ. PRELIMINAR REJEITADA. (...) (TJSP - SP 

2197033-76.2014.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 

03/12/2014, Julgamento: 2 de Dezembro de 2014, Relator: Armando 

Toledo) Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda improcede. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Narra o promovente que o serviço foi finalizado e 

entregue em junho/2015. A promovida por sua vez, alega defeito na 

execução do serviço, cujo mau funcionamento dos aparelhos teria sido 

constatado desde então, e disso a demandante foi notificada verbalmente; 

e posteriormente notificada via e-mail em dezembro/2015. Assim, de 

acordo com a narrativa da demandada, no interregno entre as duas 

notificações, funcionários da promovente teriam retornado para verificar o 

problema alegado, e informado que o defeito estaria nos próprios 

aparelhos. Após o envio destes às assistências técnicas, verificou-se 

que funcionavam a contento, e que a conclusão foi de que o problema era 

na instalação; fatos esses objeto da notificação via e-mail. Considero que 

o defeito na execução do serviço foi comprovado inicialmente pelas 

notificações (verbal e por e-mail) e e-mails anexados no feito, que relatam 

os defeitos, análises de outra empresa, e as ocorrências na busca de 

uma solução. Em sua impugnação, a demandante não questionou a 

veracidade destas, do que se conclui que fora devidamente notificado 

acerca do problema. A questão da alegação de defeito nos aparelhos, que 

posteriormente mostrou-se equivocada, direcionando o problema na 

instalação, também não teve sua veracidade questionada, sendo 

informado na segunda notificação, o que reforça a existência de defeito 

no serviço. Por sua vez, o laudo técnico feito pela empresa do ramo A. N. 

de Lima também demonstra, e com detalhes técnicos, a falha ocorrida, os 

motivos do mau funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, e qual o 

serviço executado para sanar os problemas. Tal documento foi 

questionado pela demandante; contudo considero válido, pois emitido por 

empresa especializada no serviço correlato, e carece de ser emitido 

especificamente por engenheiro e com ART anexada, pois não se trata de 

nenhuma exigência legal. O serviço prestado pelo promovente se 

caracteriza como de resultado, não de meio. Assim, é sua obrigação 

entregá-lo plenamente executado, e sem defeitos, para que possa receber 

a respectiva contraprestação. Havendo problemas no resultado do 

serviço, considera-se que não foi alcançado, cabendo ao executor 

refazer ou consertar, e não o fazendo, é considerado inadimplente, não 

tendo direito ao pagamento, e podendo, inclusive, responder pelos 

prejuízos do tomador do serviço. Sendo assim, como o defeito no serviço, 

consistente na má execução da instalação foi devidamente comprovado 

nos autos, e que a promovente não sanou a falha por meio de nova 

execução ou conserto, não há que se falar no recebimento da 

contraprestação cobrada. Quanto ao pedido contraposto do reclamado, 

passo a apreciar. Foram anexados com a defesa, notas fiscais dos 

materiais utilizados para executar novamente a instalação dos aparelhos 

de ar, totalizando R$ 13.149,70, gastos esses comprovadamente 

dispendidos pela empresa promovida. O restante, segundo afirma, teria 

sido pago por terceira pessoa (engenheiro da empresa – Sr. Edecio). 

Contudo, informa que devolveu sobras do material comprado, que totalizou 

R$ 3.985,48. Portanto, o dispêndio total da reclamada foi de R$ 9.164,22. 

Sendo assim, não assiste razão a ela em requerer da demandante o valor 

de R$ 1.786,70, pois o gasto da promovida pela nova instalação foi menor 

do que o valor cobrado por aquela (R$ 11.200,00). Portanto, o pedido 

contraposto improcede. Muito embora a parte autora questione as datas 

das notas fiscais – fevereiro e maio/2016, não se verifica qualquer 

problema nisso, pois foram emitidas antes e durante a execução dos 

serviços, cuja finalização segundo o laudo da empresa executora, foi em 

30 de maio de 2016. Dessa forma, há coerência entre os documentos 

juntados pela promovida. Por fim, eventual alegação da regra prevista no 

art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando 

não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção 

aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado 

o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao 

Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica 

remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no 

art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos 

Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa 

previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, e do 

que constam nos autos, JULGO improcedente a pretensão contida na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO improcedente o pedido 

contraposto formulado pelo reclamado. 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 -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-75.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA DE SOUZA & SCHMOELER DA SILVA LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA AMORIM & RIBEIRO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010001-75.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: SILVA DE SOUZA & SCHMOELER DA SILVA LTDA ME - ME 

EXECUTADO: FERREIRA AMORIM & RIBEIRO LTDA - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial, em que a parte 

exequente foi intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, informando que o devedor não foi encontrado (evento n. 

14547331). Todavia, apenas requereu expedição de certidão de dívida 

(evento n. 14746153). Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, 

assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Diante do exposto, valendo-se do que dispõe o 

artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se certidão de 

crédito ao exequente, conforme requerido. 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 -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-40.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010219-40.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: PATRICIA ARAUJO RIBEIRO 
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PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial, em 

que a parte exequente foi intimada a se manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, informando que o devedor não foi encontrado (evento n. 

14549967). Todavia, apenas requereu expedição de certidão de dívida 

(evento n. 14746157). Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, 

assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Diante do exposto, valendo-se do que dispõe o 

artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se certidão de 

crédito ao exequente, conforme requerido. 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 -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JUARA PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000013-18.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: JUARA PUBLICIDADE LTDA - ME REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada da designação 

de audiência de conciliação, não compareceu ao ato, nem justificou sua 

ausência. Dessa forma, o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 -

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000112-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON DA SILVA (EXCEPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Número do Processo: 

1000112-85.2018.8.11.0018 EXCEPTO: LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA 

EXCEPIENTE: ALISSON DA SILVA SENTENÇA Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

verifico que o objetivo da presente demanda é idêntica ao cumprimento de 

sentença nº 8010063-86.2015.8.11.0018 em tramite perante este Juizado 

Especial. Tanto nesta ação como naquela a parte exequente busca ver 

satisfeito o acordo entabulado com a parte executada, de sorte que o 

cenário fático acima delineado apresenta nitidamente os contornos 

jurídicos do fenômeno da litispendência (§ 3º do art. 337 do NCPC), uma 

vez que, usando das palavras de ARAKEN DE ASSIS, “os elementos do 

mérito se identificam através das partes, da causa e do pedido", adotando 

o CPC, no tema, o critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem 

res e eadem causa petendi).” Corroborando, uma ação é idêntica à outra 

quando tem os mesmos elementos individualizadores, ou seja, as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo a presença 

dos mesmos elementos individualizadores em duas ações que estão em 

curso, resta configurada a litispendência. Segundo Nelson Nery Júnior, em 

seu Código de Processo Civil Comentado - 4ª ed. - São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 793: “Ocorre a litispendência quando se 

reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. Ações são idênticas 

quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido 

(mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que 

ocorre a litispendência (art. 219 caput). Como a primeira já fora 

anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 V). – Grifo meu. “ Em resumo, no caso 

judicializado, não paira nenhuma dúvida acerca da coincidência subjetiva, 

de objetos e de pedidos, sendo que a presente ação fora ajuizada no dia 

19.03.2018, enquanto a ação nº 8010063-86.2015.8.11.0018 fora ajuizada 

no dia 25.02.2015. Na ação cuja distribuição foi realizado primeiro, já 

houve sentença de homologação de acordo, e pedido de cumprimento de 

sentença, aguardando manifestação da parte exequente. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, indefiro e petição inicial e nos termos do § 3º do art. 337, 

RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação ao feito ação nº 

8010063-86.2015.8.11.0018, em trâmite perante este Juizado, e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos art. 485, I e V do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as anotações de praxe. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000080-80.2018.8.11.0018 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVONETE DA SILVA 

COSTA Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico não estarem 

presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Explico. 

Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, considero que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis”. 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 -, cujos requisitos, em regra, 

imprescindíveis à concessão da medida almejada são o requerimento, 

probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

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. A verossimilhança não 

restou configurada ao passo que não há nos autos comprovação de que 

houve pedido formal para débito em conta corrente do referido plano de 

saúde. Ora, não há como se realizar o débito automático em nome de 

terceira pessoa, estranha a relação contratual existente entre as partes. 

Sendo assim, não vejo como, prima facie, exigir-se da prestadora de 

serviços que realize a cobrança na conta de terceiro. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS indefiro o pedido liminar pretendido e determino o 

seguimento do feito. Cite-se. Já designada audiência de conciliação cite-se 

a parte requerida dos termos desta ação e intime-a da presente decisão, a 
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fim de que compareça à sessão, consignando que deverá oferecer 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, sob 

pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo – 5 dias, 

apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da presente decisão 

e para a audiência de conciliação já designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JUARA, 5 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-26.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para indicar, no prazo de 05 dias, 

bens passíveis de penhora sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-98.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI RIBEIRO COSTA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar conta bancária para a respectiva transferência de valores 

bloqueado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-61.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRILHO E SOL MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Autora, para se manifestar em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010435-98.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KATHUSSYA APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010435-98.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: KATHUSSYA APARECIDA MARTINS DA SILVA EXECUTADO: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. 4. Altere-se o registro dos autos para cumprimento de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-21.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO)

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Promovo a ITNIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-98.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LAZARETI FRAGNAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000191-98.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA JOSE LAZARETI FRAGNAN REQUERIDO: FABRICIA 

SANTOS DA SILVA 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. Em síntese, sustenta a parte 

autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 365,00, 

conforme documentos anexados com a inicial. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada, e compareceu à sessão de conciliação. 

Todavia, deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do 

CPC/2015. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito 

pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e 

JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR o 

reclamado em pagar à parte autora a importância de R$ 365,00 (trezentos 

e sessenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar da citação; e o faço, com resolução de mérito, conforme 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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 -
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010428-77.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEISER MARTINS FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 

de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-30.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITMANN E BEZERRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-54.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL COVALSKI MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010242-54.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: RAQUEL COVALSKI MARIANO REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-45.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IURY DA COSTA FLORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010348-45.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: RICARDO MALAQUIAS REQUERIDO: IURY DA COSTA 

FLORES DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67536 Nr: 61-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Paulo Pontarolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimar a defesa do reeducando através de seu advogado constituído 

para se manifestar sobre o cálculo de pena de ref. 128, bem assim para 

apresentar sua contra-minuta ao agravo de execução interposto pelo MPE, 

no prazo legal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000362-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000362-97.2018.8.11.0025 AUTOR: 

LIONEIA ALVES COUTINHO RÉU: JOILSO DE SOUZA CAVASSANI VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil. Ante a ausência de documento comprobatório da renda 

mensal auferida pelo Requerido e considerando o binômio 

possibilidade-necessidade, arbitro alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago mensalmente pelo 

Requerido à Sra. Lionéia Alves Coutinho, genitora do menor, até o dia 10 

de cada mês, a partir da citação, mediante depósito na conta bancária 

informada pela parte autora. Designo o DIA 16 DE MAIO DE 2018, às 

15h00min, para realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. INTIME-SE a parte autora e CITE-SE e intime-se o requerido, 

advertindo todos que: I – as partes devem comparecer à audiência, 

acompanhados de seus respectivos representantes processuais e das 

testemunhas cujas oitivas pretendam, em número máximo de 03 (três), 

para cada qual (artigos 7º e 8º, da Lei n.º 5.478/68); II – o não 

comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos autos, e o 

não comparecimento da parte ré importará em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato (artigo 7º, da Lei nº. 5.478/68); III – na ocasião da 

audiência, frustrada a conciliação pretendida, a parte ré, na mesma 

ocasião, oferecerá, querendo, sua contestação, oral ou escrita, em 

seguida, realizar-se-ão os depoimentos das partes e de suas respectivas 

testemunhas, e por fim, ofertadas as alegações finais (artigo 9º e 11, da 

Lei 5.478/68). Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do CPC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário Às 
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providências. Juína, 21 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar as partes, na pessoa de seus representantes legais, a 

manifestarem sobre os Relatórios Multidisciplinares juntados no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000027-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000027-15.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: CLAUDEMIR PEREIRA REQUERIDO: ANGÉLICA DE SOUZA 

DUARTE VISTOS ETC. Manifeste-se o Ministério Público acerca do acordo 

entabulado entre as partes (id. 11713036), no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 19 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001312-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ROSSETTO GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1001312-43.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: NAIR ROSSETTO GUGEL REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de Tutela DE Urgência ajuizada por NAIR ROSSETTO GUGEL em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando o fornecimento de 

transporte aéreo ou terrestre para Capital, a fim de ser submetida ao 

procedimento de cateterismo em centro especializado e demais 

tratamentos que se fizerem necessários para o restabelecimento de sua 

saúde. Inicial e documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. Por 

meio da decisão de id. 1048770, foi concedida liminar e determinada a 

citação do Requerido. Contestação do Requerido – id. 10910307. 

Impugnação à contestação – id. 11143518. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não havendo necessidade 

de produção de provas em audiência, haja vista que a matéria de mérito é 

unicamente de direito, bem como pelos documentos constantes e tendo em 

vista que o processo encontra-se em ordem e comporta julgamento 

conforme se infere dos autos. Passo a julgá-lo. Inicialmente, vale ressaltar 

que o artigo 37, da Carta Magna, cobra dos Administradores Públicos, um 

comportamento legal, ético, moral, eficiente, perfilado com o interesse 

público e dentro dos parâmetros legais. Vejamos o teor do caput do 

mencionado dispositivo: “Art. 37 – A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte (...).” No caso 

vertente, a omissão do Estado na figura de seus representantes legais, 

em relação ao requerente constitui-se em um ato ilegal, imoral e ineficiente. 

Sendo assim, não há que se falar em ofensa à independência dos 

Poderes, sendo perfeitamente possível decisão judicial sobre a questão 

ora posta. Verifico, ainda, encontrar-se comprovado nos autos que o 

paciente necessita do tratamento indicado por prescrição médica. Por 

suposto, nem os médicos iriam receitar e nem a parte autora insistiria em 

realizar o tratamento que não fosse necessário. Adotar o entendimento do 

requerido, seria adentrar ao campo próprio do médico responsável pelo 

tratamento do paciente. Nesse diapasão, consoante dito alhures, dispõe o 

artigo 196, da Constituição Federal, que: “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”. O referido dispositivo legal não necessita de 

regulamentação, tendo densidade normativa suficiente para ser aplicado 

imediatamente, não se tratando de norma apenas programática, sendo que 

o inciso II, do artigo 198, determina tratamento integral à saúde. Os casos 

como da paciente não podem esperar pela vontade política dos 

governantes, nem ficar submissas ao fornecimento de remédios ou 

tratamentos imprescindíveis e urgentes a uma excessiva burocracia. Por 

certo que deve haver controle, mas, antes de tudo, deve prevalecer o bom 

senso. Pela peculiaridade de cada caso e em face da urgência no caso 

em testilha, há que se afastar a burocracia e a delimitação no 

fornecimento de tratamento médico, devendo ser considerados, antes de 

mais nada, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Tenho que 

não cabe ao Judiciário nem ao Poder Público questionar se esse ou aquele 

tratamento é o mais adequado, inviável submeter à matéria a restrições de 

listas de tratamentos fornecidos pelo SUS ou a que a receita provenha de 

médicos - servidores públicos, pois, lamentavelmente, esperar pela 

medicina pública em muitos casos, é uma ilusão. A Carta Constitucional 

não condiciona o socorro médico para fornecimento de medicamentos aos 

necessitados, a que estes sejam previamente atendidos pelo SUS – 

Sistema Único de Saúde. Ora, a Constituição não é um ideário político. Os 

princípios arregimentados nela devem ser efetivados. A exegese deve 

partir dos princípios fundamentais para os setoriais. Dessa forma, a 

proteção à vida é prioritária ante qualquer outro princípio incorporado ao 

texto constitucional. A esse respeito, a seguinte jurisprudência: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO 

ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE UTI – 

URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – MEIO COERCITIVO DA 

MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO 

ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta 

a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o imediato 

fornecimento de UTI em favor do paciente, com quadro de insuficiência 

respiratória e risco de morte, uma vez que a urgência e a gravidade do 

caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios 

coercitivos, como a multa diária, contra a Fazenda Pública, com o objetivo 

de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável 

em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido 

comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade 

determinada pelo Juízo a quo. (ReeNec 136154/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) [g.n.] 

Não se pode restringir um direito constitucional previsto à legislação 

ordinária ou à simples tabela de fornecimento de tratamento gratuita. 

Agregue-se a isso, que o direito à saúde, no qual se inclui o acesso ao 
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tratamento mais adequado ao paciente, vincula-se prioritariamente à Carta 

Magna e não a uma enumeração e não taxativa, no sentido de que é 

passível de ampliações e não de reduções. E não obstante os direitos 

sociais visarem atenuar as desigualdades fáticas existentes na 

sociedade, garantindo o acesso igualitário à saúde, não se pode perder de 

vista que a implementação das políticas públicas que farão valer esses 

direitos impõe prestações materiais, tornando a eficácia plena dos direitos 

fundamentais sujeita às condições econômicas dos entes públicos e à 

prévia dotação orçamentária, sob pena de se inviabilizar a administração 

municipal. Esse paradoxo existente entre o que a doutrina denomina de 

“reserva do possível” (limitação municipal) e de “mínimo existencial” 

(demandas sociais infindáveis) deve ser resolvido, segundo ainda o 

Ministro Celso de Mello, pela presença cumulativa de dois elementos a 

razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 

Público e a existência de disponibilidade financeira para tornar efetivas as 

prestações positivas dele reclamadas. Sabemos que a limitação de 

recursos existe e, é uma contingência que não se pode ignorar. O 

intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser 

exigido judicialmente, assim como o magistrado ao determinar seu 

fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a 

finalidade do Estado ao obter recursos, para em seguida gastá-los sob a 

forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, 

é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. Assim o 

direito à saúde, pela nova ordem constitucional, foi elevado ao nível dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do 

Estado. É garantia do cidadão, previsto constitucionalmente como direito e 

garantias fundamentais. Outrossim, a Constituição Federal ao tratar dos 

Direitos Sociais insertos no Capítulo II do Título aos Direitos e Garantias 

Fundamentais, estabelece expressamente ser a saúde direito de todos e 

dever do Estado, sem qualquer limitação ou restrição, e dispõe que “as 

normas definidas dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”. Dessa forma, a União, Estados e Municípios são responsáveis 

pela saúde das pessoas conforme regras expressa do art. 196 da 

Constituição Federal. Diante de tal situação, o uso de medicamento ou 

procedimento de tratamento representa uma chance efetiva de melhora 

significativa à saúde do interessado, sendo fundamental a sua 

sobrevivência, uma vez que, não tendo ele e sua família recursos próprios 

para arcar com tal despesa. Assim, indiscutivelmente vemos que ao 

Estado, no caso em tela, é imposta a obrigação de agir, visando a garantir 

a igualdade entre os administrados, pois cumpre a ele respeitar e 

assegurar a efetivação dos direitos fundamentais daqueles. Resta-nos 

incontroverso que a presente demanda cuida do direito à vida, 

fundamentalmente assegurado pela Carta Política, sendo essencial a 

atuação estatal, ainda que isso implique onerosidade. Deste modo, fugir à 

sua essencial atuação revela-se conduta inadmissível, sobretudo se 

sopesados os direitos fundamentais daqueles. Ante ao exposto e, por 

tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

DETERMINAR que o requerido proceda ao fornecimento de todo tratamento 

médico que a autora necessitar, e torno definitiva a tutela antecipada 

deferida nos autos. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 23 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000981-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BELENTANI ROSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE PRISCILA MATTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000981-61.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC e, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 23 de outubro de 

2017, às 15h40min, devendo as partes comparecerem acompanhadas de 

advogados. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. CITE-SE a requerida 

e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seus respectivos causídicos. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte requerida 

intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC). Não obstante, DETERMINO a realização do estudo psicossocial do 

caso, pela equipe multidisciplinar, devendo ser avaliada a situação social, 

familiar, econômica, bem como o relacionamento do(a) menor com as 

partes. Com a juntada do laudo, manifeste-se o parquet. Após, venham-me 

os autos conclusos para análise do Pedido Liminar Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína/MT, 29 de agosto de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000981-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BELENTANI ROSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE PRISCILA MATTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000981-61.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ANDRE BELENTANI ROSANTE REQUERIDO: CRISLAINE 

PRISCILA MATTOS Vistos etc. Considerando a realização de acordo entre 

as partes e por tudo que no termo consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 05 de março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000843-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CORREIA DA SILVA OAB - MT20330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. B. (RÉU)

V. G. G. D. B. (RÉU)

V. G. G. D. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1000843-94.2017.8.11.0025 AUTOR: 

ADEMAR MOTA DOS SANTOS RÉU: GLEIDE GOMES DE BRITO VISTOS 

ETC. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c.c. Partilha de Bens e Alimentos ajuizada por ADEMAR MOTA DOS 

SANTOS em face do GLEIDE GOMES DE BRITO. Recebida a inicial foi 

designada audiência de conciliação e determinada a citação da Requerida 

- id. 9231912. Citada a Requerida apresentou contestação – id. 10253102. 

Audiência realizada – id. 10298597. Petição das partes informando que foi 

entabulado acordo - id. 11160182. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pela homologação da avença - id. 11479870. Vieram-me 

os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as 

partes requereram a homologação do acordo firmado. O artigo 487, do 

Código de Processo Civil dispõe que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do 

pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a 

renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Desta forma, 

considerando que as partes transigiram, como se denota da petição - id. 

11160182, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as mesmas. 

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 
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consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas. Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 21 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGUES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001110-66.2017.8.11.0025 AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: JORGE DOMINGUES DA COSTA 

VISTOS ETC. A requisição judicial para busca de endereço da parte Ré 

junto aos Sistemas BACENJUD, INFOSEG, INFOJUD E SIEL constitui medida 

excepcional, justificando-se nos casos em que a parte Autora comprovar 

ter envidado todos os esforços e meios administrativos disponíveis para 

consegui-lo, o que não ocorreu. Sendo assim, INDEFIRO o pedido 

constante no id. 12000900. Intime-se o Autor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção dos 

autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

06 de março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001057-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA GANZER MENONCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1001057-85.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: JANDIRA GANZER MENONCIN REQUERIDO: WALDOMIRO 

JERONIMO MENONCIN VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Interdição com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JANDIRA GANZER MENONCIN 

em face de WALDOMIRO JERÔNIMO MENONCIN. Inicial e documentos 

inseridos no ambiente PJe. Despacho inicial nomeando curador provisório, 

id. 10128153. Termo de audiência onde foi colhido depoimento pessoal do 

interditando, id. 10610520. O Ministério Público manifestou-se favorável ao 

pedido da inicial, id. 10610520. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de 

produção de provas e considerando que o processo encontra-se em 

ordem, comportando julgamento, passo a julgá-lo. I - DOS FATOS: Narra a 

exordial que o Interditando foi dependente químico – alcoólatra -, por 

quase trinta anos e não possui discernimento necessário para a prática 

dos atos da vida civil, conforme laudo firmado por médica psiquiátrica 

onde consta que: “apresenta quadro de demência vascular e sequelas de 

AVC. Apresentou convulsão, confusão mental, com perda de memória 

importante e dependência para as atividades do dia-a-dia dos 

familiares...”, doença classificada como CID10-F01/F10.20. Por conta da 

sua doença, o Interditando é privado de discernimento o que a inviabiliza 

de praticar os atos regulares de sua vida civil. Outrossim, a autora, é 

cônjuge do Interditando e ela que vem dando assistência a ele desde o 

agravamento de sua doença, pois o mesmo não possui condições de gerir 

e administrar sua pessoa e bens. II – DO MÉRITO A ação é totalmente 

procedente. Explico. Liberdade é a faculdade de cada um decidir ou agir 

conforme sua determinação, dentro dos limites impostos pelas leis e 

normas sociais. É a disposição de praticar tudo o que não é vedado por 

lei, imoral ou fere os bons costumes. É a faculdade de fazer ou não fazer 

o que se quer. É o direito de andar livremente, de associar-se, de exercer 

qualquer profissão, de pensar ou professar uma religião. É diferente de 

libertinagem, que significa abuso de liberdade, desregramentos, atos 

ofensivos às regras, às leis, à moral e aos bons costumes. PONTES DE 

MIRANDA em sua obra Tratado de Direito de Família define, de forma 

genérica, o instituto da curatela como: curatela ou curadoria é o cargo 

conferido por lei a alguém, para reger a pessoa e os bens, ou somente os 

bens, de pessoas menores ou maiores, que por si não podem fazer, 

devido a perturbações mentais, surdo-mudez, prodigalidade, ausência, ou 

por ainda não terem nascido. Com efeito, o artigo 1.767 do Código Civil 

arrola os que estão sujeitos à curatela, dentre eles, aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil. No caso em tela, o Interditando é 

portador de demência vascular e sequelas de AVC, apresenta, ainda, 

convulsão, confusão mental, com perda de memória importante e 

dependência para as atividades do dia-a-dia dos familiares, conforme 

declarações médicas acostadas ao feito. Além disso, verifico que a parte 

requerida não tem condições de reger sua própria vida e desenvolver 

atividades do dia-a-dia em caráter definitivo, necessitando, portanto, de 

alguém que lhe possa representá-lo nos atos normais da vida civil. Não 

bastasse, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido inicial, 

conforme termo de audiência (id. 10610520), sendo desnecessária a 

realização de perícia médica. Nesse sentido vem se posicionando a 

jurisprudência majoritária: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

DOENÇA MENTAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE 

DISCERNIMENTO COMPROVADA - CURATELA NECESSÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. 01. A deficiência mental prevista no ordenamento jurídico não 

se refere à deficiência permanente ou transitória, mas sim àquela que 

comprometa o regular exercício dos atos da vida civil. 02. Restando 

comprovado que a apelada encontra-se destituída da capacidade 

necessária para a prática dos atos da vida civil, necessária faz-se sua 

interdição, uma vez que a curatela resguardará os seus direitos, com o 

gerenciamento de seus atos, a fim de preservar a sua integridade e a 

administração de seus bens. Apelo provido. [g.n.] (Ap 47196/2005, DES. 

DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/06/2007, Publicado no DJE 09/07/2007) “INTERDIÇÃO. SE O 

LAUDO ESTÁ BEM FUNDAMENTADO, NÃO SE MARCA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO, RAZÃO POR QUE SE REJEITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. Decisão IMPROVER 0 APELO. UNÂNIME” Portanto, vislumbro 

que o Requerido, por ser portador de demência vascular e sequelas de 

AVC e, ainda, por apresentar convulsão, confusão mental, com perda de 

memória, requer vigilância e tratamento por não ter o necessário 

discernimento para os atos da vida civil, sendo, destarte, absolutamente 

incapaz, nos termos do art. 3º, inciso II, do Código Civil, devendo ser 

representado pela requerente para a prática dos atos inerentes à vida 

civil. III – D I S P O S I T I V O Ante o exposto e, por tudo que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de interdição para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO DEFINITIVA DE WALDOMIRO JERÔNIMO MENONCIN e nomear 

como curadora a Senhora JANDIRA GANZER MENONCIN, passando-a 

reger a sua vida, seus bens e patrimônio, por ser absolutamente incapaz, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como 

dispõe o artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, determino a 

produção imediata dos Efeitos da sentença e sua inscrição no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição, os limites da 

curatela. Expeça-se o ofício referido para que se proceda à averbação no 

Registro de Pessoas Naturais. Comunique-se ao Juízo Eleitoral. Sem 

custas processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Com o 

trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos, procedendo-se à 

baixa na distribuição com as cautelas de praxe. P.I.C. Às providências. 

Juína, 26 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025767-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1025767-24.2017.8.11.0041 AUTOR: 

GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Crédito Tributário com pedido de tutela cautelar proposta por 

GUERMAND COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA EPP em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Por meio da decisão de id. 

9543965, fora declinada competêncita desta serventia devido a conexão 

entre este feito e os Autos nº 3994-90.2014.811.0025 - Código nº 103260. 

É o breve relatório. Fundamento e Decido. Ab initio, verifico que os Autos 

nº 3994-90.2014.811.0025 - Código nº 103260 tramita perante esta Vara 

na forma física. Sendo assim e diante da previsão contida no art. 3º da 

Portaria nº 431/2016 – PRES que implantou o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico – Pje nesta Comarca, que dispõe: Art. 3º. As ações 

protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 12-9-2016, incluindo 

seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento. [g.n.] 

Muito embora a presente ação não se tratar de incidente, mas, devido a 

conexão existente entre este feito e os autos acima citado, entendo que o 

presente deve tramitar de forma física e apenso àqueles a fim de se evitar 

decisões contraditórias. Desta forma, sem mais delongas, a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante ao exposto e, 

por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Adote a 

secretaria as providências necessárias para que a presente lide seja 

distribuída na forma física e, posteriormente, apensado aos Autos de 

Execução Fiscal nº 3994-90.2014.811.0025 - Código nº 103260. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cumpra-se com urgência. Juína, 16 de março de 2018. Victor 

Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000253-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. P. C. (AUTOR)

P. V. D. P. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000253-83.2018.8.11.0025 AUTOR: PEDRO 

VINICIUS DOS PASSOS OLIVEIRA, PATRICIA DOS PASSOS CAMPOS RÉU: 

WILLIANS GUSMAO DE OLIVEIRA Designo o DIA 15 DE MAIO DE 2018, às 

14h00min, para realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. JUÍNA, 3 de abril de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-38.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MEZZALIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Apresentação de Laudo Médico Pericial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000419-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENICIO PAULO ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1000419-52.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DENICIO PAULO ROCHA VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de 

DENICIO PAULO ROCHA. Inicial e documentos devidamente inseridos no 

ambiente PJe. Por meio da decisão de id. 7998403, foi recebida a inicial, 

deferida a medida liminar e determinada a citação do Requerido. Petição da 

parte autora manifestando a desistência e requerendo a extinção dos 

autos sem resolução do mérito (id. 9664914). Vieram-me os autos. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em análise perfunctória dos autos, verifico 

que a extinção é a medida que se impõe, vejamos. Depreende-se do feito 

que a parte autora manifestou-se pela extinção dos autos. O artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, reza que o feito será extinto sem resolução do mérito 

quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub 

examine”. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos. Por 

consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 19 de março 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001274-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN ZATT VALANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN PHABLO FUZI KOPTSKI (RÉU)

VILMAR KOPTSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1001274-31.2017.8.11.0025 AUTOR: 

HELEN ZATT VALANDRO RÉU: RUAN PHABLO FUZI KOPTSKI, VILMAR 

KOPTSKI VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Despejo c.c. Cobrança de 

Aluguéis Atrasados e Indenização por Danos Materiais e Tutela de 

Urgência ajuizada por HELEN ZATT VALANDRO em face de RUAN 

PHABLO FUZI KOPTSKI E VILMAR KOPTSKI. Recebida a inicial, foi deferida 

a tutela de urgência e determinada a remessa do feito ao CEJUSC para 

realização de audiência de conciliação - id. 10921362. A liminar foi 

devidamente cumprida – id. 11584717. Realizada audiência, as partes 

firmaram acordo e requereram a sua homologação – id. 12328368. 

Vieram-me os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos autos, 

verifico que as partes requereram a homologação do acordo firmado. O 

artigo 487, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) o reconhecimento 

da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a 

transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na 

reconvenção. Desta forma, considerando que as partes transigiram, como 

se denota do Termo de Sessão de Conciliação - id. 12328368, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. Ante o exposto e, por 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as 

partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Custas e despesas processuais conforme acordado. 

Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 21 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001278-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MOLINA DOS SANTOS (RÉU)
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INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47188 Nr: 1008-42.2009.811.0025

 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: ERCÍLIA ATAÍDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 DESPACHO FL. 373: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Manifeste-se a parte 

autora, no prazo legal.Após, conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110752 Nr: 2937-03.2015.811.0025

 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: WELLINGTON DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

PERÍCIA DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 07 DE MAIO DE 2018, ÀS 

10:00 HORAS, A SER REALIZADA NO CONSULTÓRIO DRA. SILVANA 

SPERÂNDIO, COM ENDEREÇO NA AVENIDA DEPUTADO HITLER SANSÃO, 

Nº 275-N, BAIRRO MÓDULO 01, ANTIGO LABORATÓRIO OSWALDO 

CRUZ, EM FRENTE AO ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA DE JUÍNA-MT, 

DEVENDO A DEFESA DA PARTE AUTORA PROVIDENCIAR O SEU 

COMPARECIMENTO NA REFERIDA PERÍCIA. PODERÃO AS PARTES 

INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109422 Nr: 2282-31.2015.811.0025

 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: EDVALDO VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA NOS AUTOS ÀS FLS. 91/132..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56574 Nr: 2855-45.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE FREITAS FAGUNDES, EDNA MARIA 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:36620/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROCEDA COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REFERENTES AO 

DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, ATRAVÉS DO 

SISTEMA DE ARRECADAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102436 Nr: 3319-30.2014.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:20101/A-MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 DESPACHO FL. 340: "VISTOS EM CORREIÇÃO. INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, DETERMINO o 

arquivamento do feito com as baixas e anotações de estilo."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001102-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. L. (AUTOR)

E. D. L. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. A. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do petitório de Id. 

10287073 e/ou requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000451-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRIGORIFICO RS LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: CREDORES DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de pedido de 

Recuperação Judicial ajuizado por FRIGORÍFICO RS LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente qualificado e representada nos autos. 

Aduz a empresa requerente que no ano de 2006 iniciou suas atividades, 

sendo que em 2009 começou a atuar no mercado regional. Contudo, 

informa que em 2010 começou a sofrer reflexos negativos em razão da 

política do BNDES, o que resultou em grande dificuldade em comercializar 

seus produtos de modo a satisfazer seus custos operacionais. Continua 

narrando que a partir daí os eventos negativos aumentaram, sendo que 

atualmente a crise econômico-financeira que suporta somente será 

superável mediante intervenção do Poder Judiciário por meio do 

deferimento do pedido de processamento da Recuperação Judicial. A 

petição inicial encontra-se devidamente instruída. Atendendo à 
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determinação de Id n. 12548000, a requerente promoveu o recolhimento 

das custas processuais complementares sobre o valor correto da causa 

(Id n. 12550475). Relatado o essencial. Fundamento e Decido. Da 

pretensão de recuperação judicial: A apreciação do pedido de 

recuperação judicial tem funções administrativas e judiciais bem 

delimitadas pelo art. 52 e seus incisos da Lei 11.101/05, cabendo ao juiz, 

caso a documentação esteja em conformidade com o art. 51 da mesma lei 

e havendo o preenchimento dos requisitos do art. 48, deferir o 

processamento da recuperação judicial. Tem-se, inicialmente, que não se 

analisa se o postulante possui ou não condições de viabilizar a superação 

da crise econômico financeira, posto que o plano de recuperação 

empresarial somente será apresentado, para aprovação ou não, em fase 

posterior, conforme expressa o art. 53 da LFR. Com efeito, consigno que, 

diante da norma contida no artigo 171, da Lei n.º 11.101/2005, que impõe 

pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa a quem sonegar 

ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de 

recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o Juízo, ADMITO as 

declarações prestadas no corpo da petição inicial, de ausência de 

condenação e que não tiveram, como administrador ou sócio controlador, 

pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei n.º 

11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e de cumprimento dos demais 

requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005. A certidão 

simplificada emitida pela Junta Comercial acostada aos autos, revela o 

exercício regular das atividades pela empresa requerente, por período 

superior a 02 (dois) anos, conforme determina o caput, do artigo 48 da Lei 

N.º 11.101/2005. A análise da petição inicial e dos documentos que a 

acompanham, demonstram, em ambiente de cognição inicial, o 

cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput, do artigo 48, da Lei n. 

11.101/2005, bem como dos elencados nos incisos I a IX do artigo 51, da 

aludida norma. Dos pedidos de tutela de urgência: Para a concessão da 

tutela de urgência cautelar incidental, como é o caso, torna-se necessária 

a coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do 

direito, consubstanciado na demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Diante desses conceitos, passo a análise individual de cada pedido 

cautelar. a) Suspensão de todas as ações e execução ajuizadas em 

desfavor da requerente e de seus sócios; A despeito de a pretensão ter 

sido formulada sob o manto da tutela de urgência, fato é que a presente 

formulação decorre de lei, ao menos em relação às empresas. Isso 

porque, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, 

suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções 

promovidas em desfavor do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares e do sócio solidário, pelo prazo de 180 dias, à luz do disposto 

no art. 6º, § 4º, da lei em regência. No que se refere à suspensão das 

ações e execuções em face dos sócios, registro que inexiste previsão 

legal nesse sentido, sendo certo ainda que a proteção legal prevista no 

art. 6º da LRJ estende-se apenas a sociedade solidária e não a sociedade 

limitada, como é o caso da requerente. Logo, inexiste a probabilidade do 

direito invocado, pois a norma aplicável à espécie não abarcou a 

pretensão postulada pela requerente. A esse respeito, colaciono julgado 

do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE 

DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES 

DO STJ. 1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os 

credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp 

n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.º, da 

Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes 

naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade 

pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o 

prosseguimento de eventual execução movida em face de seus 

respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia 

cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para 

declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária 

junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São 

Paulo/SP.” (STJ - CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016) b) A abstenção de 

cobrança e corte de energia elétrica em relação aos débitos constituídos e 

vencidos até a data da distribuição do pedido de recuperação judicial; 

Certamente que os requisitos autorizados do deferimento da medida de 

urgência estão presentes, pois o fornecimento de energia elétrica é 

imprescindível à continuidade da atividade empresarial. O fumus boni iuris 

está presente, vez que o artigo 49, § 3º c/c 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 

proíbe a retirada de bens essenciais a atividade empresarial, sendo certo 

que a energia elétrica pode ser enquadrada neste hipótese de vedação 

legal. O periculum in mora consubstancia-se na necessidade de 

manutenção do fornecimento do serviço de energia elétrica a fim de que 

seja viabilizada a continuidade do desenvolvimento das atividades 

empresariais da requerente. DISPOSITIVO Assim, com suporte no art. 52 

da Lei n. 11.101/2005, DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial 

ajuizada por FRIGORÍFICO RS LTDA. – ME, objetivando viabilizar a 

superação da situação de crise econômica, permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, em suma, para promover a preservação empresarial, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. O plano de recuperação 

judicial deverá ser apresentado pela recuperanda no prazo improrrogável 

de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, devendo 

observar o estrito cumprimento das exigências contidas nos artigos 53 e 

seguintes da LRF, sob pena de convolação do pedido em falência, ficando 

ainda advertidas acerca do disposto nos artigos 52, § 4º e 66 da lei de 

regência. Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da 

Lei n. 11.101/2005: 1) Nomeio Administrador Judicial a empresa Fortunato 

Consultoria Financeira e Empresarial LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n. 05.091.529/0001-81, com sede na Avenida 

São Sebastião, n. 3125, sala 603 – Ed. Amazon Business Center, Bairro 

Quilombo, Cuiabá-MT, CEP: 78045-000, representada por seu sócio 

administrador João Paulo Fortunato, inscrito no CRC-MT 6763/O-9, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, 

assinar, na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes 

(artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005); Com fundamento no disposto no artigo 

24, da Lei n. 11.101/2005, e “observados a capacidade de pagamento do 

devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no 

mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a 

remuneração do Administrador Judicial, em R$ 851.043,10, o equivalente a 

3,5% do valor total dos créditos arrolados (R$ 24.315.517,41), observado 

o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. Ainda para fins 

de remuneração do Administrador Judicial, determino o adiantamento de 

60% sobre o total dos honorários fixados, cujo montante (R$ 510.625,86) 

será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 21.276,07 (vinte 

e um mil, duzentos e setenta e seis e sete centavos), levando-se em 

consideração o prazo médio previsto para o encerramento de uma 

Recuperação Judicial; sendo que o percentual de 40% restante da verba 

honorária será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, 

com a prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, 

I, da Lei 11.101/05. 2) Determino a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Judiciário ou para recebimento dos benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69, da 

Lei n. 11.101/2005. 3) Declaro, SUSPENSAS, nos moldes do artigo 6º, da 

Lei n. 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 

6º, § 4º), as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente 

e seus sócios coobrigados, por créditos sujeitos aos efeitos da presente 

recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, todavia, no 

Juízo onde se processam, cabendo à devedora, comunicar a suspensão 

juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da Lei n. 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. 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. 11.101/2005. 5) Expeça-se o 

EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei n. 

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); c) advertência acerca dos prazos para habilitação e/ou 

divergências quanto aos créditos relacionados pelo devedor, na forma do 
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art. 7º, § 1º da Lei n. 11.101/2005. Ressalte-se que, os credores têm o 

prazo de 15 (quinze) dias, PARA APRESENTAREM 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; 

consignando-se, ainda, que os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias, 

para manifestarem sobre o Plano de Recuperação Judicial, a partir da 

publicação do edital a que alude o § 2º, do art. 7º, ou § único, nos termos 

do art. 55, da aludida norma. O aludido EDITAL deverá ser publicado no 

Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em jornais de grande 

circulação da sede e filial da requerente. 6) Vindo aos autos a RELAÇÃO 

DE CREDORES A SER APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

(art. 7º, § 2º), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do fim do 

prazo do § 1º, do artigo 7º, da Lei 11.101/05, publique-se Novo Edital, para 

que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério 

Público, apresentem IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

DO ADMNISTRADOR JUDICIAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, nos termos 

do art. 8º, da norma em comento. 7) Apresentado o PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, 

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 para manifestarem eventual objeção ao Plano de Recuperação 

Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação da relação de 

credores apresentada pelo Administrador Judicial (Art. 7º, §2º); ou 

contados da publicação deste Edital, na hipótese de ainda não haver sido 

publicada a relação prevista no art. 7º, § 2º, da lei de regência. 8) 

Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por carta, 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). 9) Oficie-se à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às 

anotações nos atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que 

conste em seus registros a denominação “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

(§ único, do art. 69, da Lei n. 11.101/2005). 10) Oficie-se a Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A determinando que se abstenha de 

efetuar o corte do fornecimento dos serviços de energia elétrica em 

relação aos débitos contraídos antes da distribuição do pedido de 

recuperação judicial e vencidos na UC n. 6/778240-2 (débitos constituídos 

e vencidos até a data de 03/04/2018). Caso já tenha ocorrido o corte de 

energia na unidade consumidora da recuperanda, determino, desde já, que 

a Concessionária Energisa Mato Grosso reative o fernecimento do 

serviço, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11) 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. 11.101/2005. 12) Observe ainda o Sr. Gestor Judiciário quando 

das publicações os nomes dos patronos indicados na petição inicial. 13) 

Por fim, RETIFIQUE-SE no Sistema PJe que o valor da causa passou a ser 

de R$ 24.315.517,41 (vinte e quatro milhões, trezentos e quinze mil, 

quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos). Cientifique-se o 

MPE. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Juína, 06 de abril 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108222 Nr: 1669-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLGC, ISAIAS DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 108222

DESPACHO

Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, conforme requerido à 

fl.51.

2. Cumprida a finalidade, arquive-se.

Às providências.

Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135675 Nr: 300-74.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)DR. EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS), para que proceda com a devolução dos autos no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, nos moldes do artigo 431 da 

CNGC Judicial.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 029/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que a servidora Edislaine Candido Costa, Gestora Adm. 2, 

estará usufruindo férias no período de 9/4/2018 a 18/4/2018.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR o servidor EDMILSON BARBOSA DA SILVA, Gestor Adm. 3, 

matrícula 8516, para exercer a função de confiança de Gestor Adm. 2 – 

PDA-FC em substituição, no período 9/4/2018 a 18/4/2018, em virtude da 

titular estar usufruindo férias.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Mirassol D’ Oeste, 5 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 028/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que o Sr. Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, apresentou atestado médico de 90 

(noventa) dias a partir do dia 3/2/2018;

 Considerando que a senhora Carmem Aparecida Lisboa Viscadi da Silva 

1ª Suplente de Juiz de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta 

Comarca que se encontrava viajando para outro Estado retornou a esta 

cidade;

 R E S O L VE :

 I) DESIGNAR a senhora CARMEM APARECIDA LISBOA VISCADI DA 

SILVA, 1ª Suplente de Juiz de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício 

desta Comarca, para exercer as funções de JUÍZA DE PAZ daquela 

Serventia, no período de 6/4/2018 a 3/5/2018, enquanto o Juiz de Paz 

titular estiver de licença médica.

 II) REVOGAR a portaria nº 010/2018-CA, datada de 07/02/2018 que havia 

designada a senhora CLAUDETE FÁTIMA QUINHONES, 2ª Suplente de Juiz 

de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, para 

exercer as funções de JUÍZA DE PAZ, a partir de 6/4/2018.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 5 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 227659 Nr: 598-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andrea cristina gomes de 

jesus - OAB:21383, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:21384/O

 Processo n.º 598-16.2015.811.0011 – Código: 227659

Vistos;

Cuida-se de processo-crime instaurado em desfavor de NILSON 

SEBASTIÃO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em razão da 

prática, em tese, do delito capitulado no artigo 244, caput, do Código Penal.

Devidamente citado por edital (fls. 90/91), não apresentou defesa no 

prazo legal, consoante certidão de fls. 92.

Após um ato e outro, o MPE pugnou pela suspensão do processo, bem 

como pela decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 93/95.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, anoto que o acusado embora citado por edital, não 

apresentou defesa, tampouco constituiu advogado, motivo pelo qual deve 

ser declarado suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos 

termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96.

Assim, somente o fato de o réu tomar rumo incerto e descumprir as 

condições impostas ao gozo da liberdade provisória, é motivo mais do que 

suficiente para a prisão cautelar, isso porque visa garantir a aplicação da 

lei penal. Tal hipótese de aplicação da prisão preventiva visa assegurar o 

resultado útil da persecução penal, é dizer, a aplicação da sanção devida 

a quem de direito. Não seria congruente o processo-crime seguir o seu 

curso, sem se assegurar que ao final o direito de punir do Estado não 

tenha chance de ser aplicado. Nesse caso, mostra-se necessária a 

segregação cautelar.

Em abono a tal assertiva, o prof. Guilherme de Souza Nucci argumenta 

que:

“é motivo para a decretação da prisão preventiva. Havendo fundamentos 

razoáveis de que o indiciado ou réu praticou fato grave e evadiu-se, 

torna-se viável a custódia cautelar, por estar nitidamente preenchido o 

requisito do “asseguramento da aplicação da lei penal”. Nesta ótica: “Os 

dois fatos, gravidade do delito e fuga reveladora da intenção de não 

comparecer aos atos da instrução processual e, assim, evitar o 

julgamento pelo júri, alcançando a impunidade, demonstravam que a 

custódia preventiva imposta era medida necessária” (HC 187.159-3/1, São 

Paulo, 6ª C., rel. Fanganiello Maierovitch, 01.07.1995, v.u.). Idem: STJ: RHC 

9.072-PA, 5ª T., rel. Edson Vidigal, 26.10.1999, v. u., DOU 29.11.1999, p. 

178).

O art. 312 do CPP dispõe: “a prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 

houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Logo, pelo fato de o acusado, embora citado, não constituir advogado, 

nem comparecer aos autos do processo, situação esta que impede a 

aplicação da lei penal, além de dificultar a instrução do processo. Afinal, 

há elementos suficientes para se concluir que essa condição prejudica a 

persecução penal.

Posto isso, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo 

prescricional até o comparecimento espontâneo em juízo ou se 

transcorrido o lapso temporal disposto no artigo 109 do Código Penal e 

DECRETO a prisão preventiva do acusado NILSON SEBASTIÃO DA SILVA, 

devidamente qualificado na exordial acusatória.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com validade de 08 

(oito) anos, nos termos do art. 3º, inciso XII, da Resolução n.º 137 do CNJ, 

considerando que o crime, em tese, praticado pelo indiciado prescreve no 

mesmo prazo.

REGISTRE o MANDADO DE PRISÃO no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão, na forma prevista no artigo 289-A, caput, do Código de Processo 

Penal e no artigo 2º, §1º, da Resolução n.º 137 do Conselho Nacional de 

Justiça.

CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive para se manifestar quanto à 

produção antecipada de provas.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de novembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233495 Nr: 3911-82.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisy Gomes dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora do teor da r. decisão de 

fl. 65, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257670 Nr: 774-87.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o patrono peticionante da parte requerente do teor da 

r. decisão de fls. 20, disponível também no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado para emendar a inicial nos termos do art. 321/CPC, 

juntando a estes autos o comprovante de residência atualizado da parte 

autora no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257653 Nr: 764-43.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Aparecida de Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o patrono peticionante da parte requerente do teor da 

r. decisão de fls. 26, disponível também no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado para emendar a inicial nos termos do art. 321/CPC, 

juntando a estes autos o comprovante de residência da parte autora no 

prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 Cód. 214599

 Defiro os pedidos vertidos nas manifestações de fls. 191/191-vº e de fls. 

192.

 Proceda conforme requerido.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2016.
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Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249946 Nr: 3033-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza da Conceição

 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 3033-89.2017 .811.0011 Código 249946

ESPÉCIE: Ação de embargos a execução

PARTE REQUERENTE: Maria Luiza da Conceição

PARTE REQUERIDA: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

INTIMANDO(A, S):

 Maria Luiza da Conceição, Cpf: 81567944191, Rg: 04699386 SSP/MT, 

Endereço: Rua Projetada A, S/nº, Bairro: Jardim das Oliveiras, 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$ 376,85 (trezentos e setenta Reais e oitenta 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, 5 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: 8020004-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

 

Considerando que a parte autora já apresentou o cálculo atualizado, 

conforme determinado pela R. Decisão de Id. 12354671, INTIMA-SE a parte 

requerida para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Mirassol 

D'Oeste-MT, 06 de abril de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTO PIMENTA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo com a intimação dos(as) advogados(as) das partes acerca da R. 

Decisão de ID. 12513042, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 13 de Junho de 2018 às 13h00min. Informo, ainda, que 

em conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo o patrono da mesma comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIA MOURA MUNHOZ 01156184142 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ RIBEIRO SOUZA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 12552594, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

redesignada para o 17 de Julho de 2018 às 17h00min. Informo, ainda, que 

em conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida, devidamente intimada 

para se manifestar sobre a testemunha José Carlos Bezerra dos Santos, 

quedou-se inerte, conforme certidão retro, tenho como preclusa referida 

prova. Diligencie a Secretaria acerca do cumprimento da missiva expedida 

no ID 9605043. Com o aporte das missivas expedidas, em não havendo 

outros pedidos formulados pelas partes, abram-se vistas sucessivas dos 

autos para que estas apresentem memoriais finais, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Juíza Leiga para elaboração do projeto de 

sentença. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239607 Nr: 2602-89.2016.811.0011

 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): Franciely Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DO NASCIMENTO - 

OAB:23750/0

 Processo/CI nº 239607

Vistos, etc.

Vistas ao Ministério Público para manifestação referente à petição de fls. 

37/39.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234089 Nr: 4294-60.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 234089

 Vistos, etc.

Considerando que a sentença de fls. 146/147, não decretou o perdimento 

da fiança e sim substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direito, consistente em prestação pecuniária, determino que a fiança seja 

vinculada ao Executivo de Pena.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227659 Nr: 598-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andrea cristina gomes de 

jesus - OAB:21383, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:21384/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 227659

Vistos, etc.

Inicialmente, quando do recebimento da denúncia foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial, a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal ou a falta de justa causa para o exercício desta, 

pelo que não há falar em rejeição da peça acusatória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Outrossim, a preliminar sob a ausência de dolo confunde-se com o mérito 

da causa, de modo que será analisada em momento oportuno, no decorrer 

da instrução processual.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares suscitadas e 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/06/2018, às 14h20min.

Acaso algumas das testemunhas arroladas residam em outra Comarca, 

deprequem-se a realização de suas oitivas.

Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de março de 2018, às 15h00min.

Autos n°: 246381

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O advogado Dr. Iuri Seror Cuiabano ligou para este gabinete dizendo que 

estaria representando o réu, e que sofreu um acidente em Cuiabá, não 

podendo comparecer neste ato, requerendo redesignação, e que 

posteriormente juntaria prova do ocorrido.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o pleito solicitado, redesignando a presente audiência para o dia 

13/06/2018, às 14:50h, devendo o causídico trazer procuração aos autos 

e prova do referido acidente no prazo de 05 (cinco) dias.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Luiz Santos, 

que apesar de devidamente intimada não compareceu.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 04/04/2018, às 14h00min.

Autos n°: 214599

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

O recuperando informou o atual endereço, qual seja Rua 28 de outubro, nº 

740, Jardim São Paulo.

 DELIBERAÇÃO
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Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 290/292 . Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Sai o recuperando intimado a apresentar comprovante de endereço em 

Juízo, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

David Soares dos Santos

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236691 Nr: 1083-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano dos Santos Maia, Thiago Barbosa do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 PROCESSO/CÓD Nº 181496

SENTENÇA

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Eliano dos Santos Maia, Thiago Barbosa do Amaral e Alessandro 

Ferreira de Oliveira como incursos nas penas do art. 121, §2º, inciso I, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15.04.2016 (fl. 64).

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 147 e 207).

Durante a instrução processual foram ouvidas quatro testemunhas, uma 

informante e procedido os interrogatórios dos réus Eliano dos Santos Maia 

e Alessandro Ferreira de Oliveira.

À fl. 225 foi decretada a revelia do acusado Thiago Barbosa do Amaral.

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 271/274. A 

defesa, por sua vez, apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

276/279 e 282/286.

Os réus Eliano dos Santos Maia e Thiago Barbosa do Amaral foram 

pronunciados às fls. 289/294 como incursos nas sanções do art. 121, 

§2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O acusado 

Alessandro Ferreira de Oliveira foi impronunciado.

Posteriormente, a defesa impetrou recurso em sentido estrito, o qual foi 

desprovido pelo e. Tribunal de Justiça, fls. 332/338.

As partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, 

ocasião em que a acusação arrolou as testemunhas a serem ouvidas em 

plenário, bem como efetuou outros requerimentos (fls. 367/368), e a 

defesa arrolou as mesmas testemunhas do Parquet (fls. 369 e 371).

Após alguns adiamentos, sendo designada sessão plenária de julgamento 

para hoje, o corpo de jurados, reunido em sala secreta, por maioria de 

votos, decidiu no seguinte sentido:

- Quanto ao réu Eliano dos Santos Maia.

• No dia 22 de fevereiro 2016, por volta das 19:00h, na Rua 04, Bairro 

Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, a vítima Thiago Muniz da Silva 

sofreu disparos de arma de fogo, não sendo atingido;

• O réu Eliano dos Santos Maia foi um dos autores dos referidos disparos 

de arma de fogo, não se consumando o homicídio por circunstâncias 

alheias a sua vontade, consistente no fato de ter errado os disparos e a 

vítima fugido do local;

• O acusado Eliano dos Santos Maia não deveria ser absolvido;

• O réu Eliano dos Santos Maia, ao praticar o crime de tentativa de 

homicídio, agiu por motivo torpe, consistente em vingança, visto que a 

vítima teria lhe delatado num suposto roubo de caminhonete.

- Quanto ao réu Thiago Barbosa do Amaral

• No dia 22 de fevereiro 2016, por volta das 19:00h, na Rua 04, Bairro 

Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, a vítima Thiago Muniz da Silva 

sofreu disparos de arma de fogo, não sendo atingida;

• O réu Thiago Barbosa do Amaral foi um dos autores dos referidos 

disparos de arma de fogo, não se consumando o homicídio por 

circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no fato de ter errado os 

disparos e a vítima fugido do local;

• O acusado Thiago Barbosa do Amaral não deveria ser absolvido;

• O réu Thiago Barbosa do Amaral, ao praticar o crime de tentativa de 

homicídio, agiu por motivo torpe, consistente em vingança, em virtude de 

dívida de droga por parte da vítima.

Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de 

Sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na denúncia, para 

fins de CONDENAR os réus Eliano dos Santos Maia e Thiago Barbosa do 

Amaral, já qualificados nos autos como incursos nas penas do art. 121, 

§2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo a dosar individualmente a pena aplicada aos réus.

• Réu Eliano dos Santos Maia

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, vez que ostenta condenação transitada em julgado 

anteriormente aos fatos ora apurados, consoante se evidencia à fl. 472, 

pelo executivo de pena CI 231911, em trâmite perante a 3ª Vara de 

Mirassol d’Oeste, o qual especifica que sua sentença condenatória 

transitou definitivamente em julgado. Saliento que os demais antecedentes 

não hão de ser considerados vez que inexiste informação precisa em 

referidas certidões quanto ao dado acima mencionado. Todavia, sendo 

circunstância agravante, aqui não será valorada, sob pena de bis in idem; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime foi torpe, mas sendo causa qualificadora, não será considerada; as 

circunstâncias do delito são próprias do tipo; não houve maiores 

consequências, vez que a vítima sequer foi atingida; não há provas de 

que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas há a agravante da reincidência (fl. 

474, CI 231911), pelo que exaspero sua pena em mais 03 (três) anos, 

dosando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, mas há a causa de diminuição da 

tentativa (art. 14, II, do CP), pelo que reduzo sua pena em 2/3, visto que a 

vítima não foi atingida por nenhum disparo de arma de fogo. Assim, fica o 

réu definitivamente condenado a 05 (cinco) anos de reclusão.

Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar entre 04 (quatro) e 08 

(oito) anos de reclusão, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de 

pena, haja vista a reincidência do acusado acima considerada.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput e inc. III, do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, como garantia da ordem 

pública, tendo em vista a reiteração criminosa por parte do condenado, 

dada sua extensa ficha criminal de fls. 470-473, por já ter sido condenado 

por crimes como porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas, 

razão pela qual não há como assegurar que em liberdade não voltará a 

delinquir.

Ademais, há a possibilidade de execução imediata do julgado proferida 

pelo Tribunal do Júri, à medida que em eventual recurso de apelação o 

Tribunal de Justiça não substitui a decisão soberana do Conselho de 

Sentença, apenas em situações excepcionais podendo determinar um 

novo julgamento.

Neste sentido, corroborando referido entendimento, cito recente julgado 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, 

ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos 

veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição 

Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de 

crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a 

soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os 

tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. 

Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não 

culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, 
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independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro 

recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente 

firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori 

Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não 

poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a 

responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. 

Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente 

contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá 

suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas 

corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão 

da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por 

decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o 

princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” 

(HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017 – 

destacou-se)

• Réu Tiago Muniz da Silva

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes, vez que não ostenta condenação transitada em julgado, 

conforme folha de antecedentes de fls. 464-469; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime foi torpe, mas sendo 

causa qualificadora, não será considerada; as circunstâncias do delito 

são próprias do tipo; não houve maiores consequências, vez que a vítima 

sequer foi atingida; não há provas de que o comportamento da vítima 

tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho sua 

pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, mas há a causa de diminuição da 

tentativa (art. 14, II, do CP), pelo que reduzo sua pena em 2/3, visto que a 

vítima não foi atingida por nenhum disparo de arma de fogo. Assim, fica o 

réu definitivamente condenado a 04 (quatro) anos de reclusão.

A considerar a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias 

judiciais consideradas desfavoravelmente, fixo o regime inicial aberto para 

cumprimento de pena.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, caput e inc. III, do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, como garantia da ordem 

pública, tendo em vista a reiteração criminosa por parte do condenado, 

dada sua extensa ficha criminal de fls. 464-469, por responder por delitos 

de trânsito, receptação por três vezes, furto, corrupção de menores, 

desobediência e roubo, razão pela qual não há como assegurar que em 

liberdade não voltará a delinquir.

Ademais, há a possibilidade de execução imediata do julgado proferida 

pelo Tribunal do Júri, à medida que em eventual recurso de apelação o 

Tribunal de Justiça não substitui a decisão soberana do Conselho de 

Sentença, apenas em situações excepcionais podendo determinar um 

novo julgamento.

Neste sentido, corroborando referido entendimento, cito recente julgado 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, 

ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos 

veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição 

Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de 

crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a 

soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os 

tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. 

Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não 

culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, 

independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro 

recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente 

firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori 

Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não 

poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a 

responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. 

Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente 

contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá 

suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas 

corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão 

da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por 

decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o 

princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” 

(HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017 – 

destacou-se)

Friso a compatibilidade do regime inicial aberto com a negativa do direito de 

recorrer em liberdade, à medida que de imediato será expedida guia de 

execução provisória, devendo o réu iniciar o cumprimento de sua pena no 

regime ora imposto.

Expeça-se imediato mandado de prisão e guia de execução provisória de 

sentença em face do condenado Eliano dos Santos Maia e apenas guia de 

execução provisória em face do condenado Thiago Barbosa do Amaral.

Isento os réus do pagamento das custas e despesas processuais.

Tendo o réu Thiago Barbosa do Amaral sido intimado para a presente 

sessão plenária e não comparecido, decreto sua revelia, devendo o 

mesmo ser intimado mediante edital.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) lance os nomes dos réus no rol dos culpados;

b) expeçam-se guisa de execução definitiva dos condenados;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 184018 Nr: 2073-75.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renylson D'Carlo Pouso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 184018

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Renylson D’Carlo 

Pouso dos Santos, nos moldes do acórdão às fls.336/357.

Considerando o ofício de fls. 365, remeta-se ao órgão competente cópia 

da sentença condenatória e do v. Acórdão que negou provimento ao 

recurso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231127 Nr: 2449-90.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Rojas Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIERIA 

BARCELOS - OAB:256363

 PROCESSO/CÓD. N° 231127

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu SAMIR ROJAS SILVÉRIO, devidamente qualificado 

nos autos, dando-o como incurso na sanção penal prevista no art. 244, 
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caput, da do Código Penal, c/c art. 70 do CP, pela prática do fato delituoso 

descrito na denúncia de fls. 06/07.

Denúncia recebida em 13 de julho de 2015 (fl. 68).

Não encontrado para citação pessoa, procedeu-se a citação editalícia (fl. 

83), e posteriormente o processo fora suspenso (fls. 88/89).

O réu compareceu aos autos apresentando sua resposta à acusação (fls. 

102/117).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 161/165, 

pugnando pela condenação do acusado, nos termos postos em juízo, 

considerando que estariam devidamente comprovadas a autoria e 

materialidade do delito.

 A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 167/170, 

pleiteando que o acusado seja absolvido, uma vez que teria passado por 

dificuldades financeiras e por este motivo teria faltado com as prestações 

alimentícias.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De proêmio, cumpre destacar a inexistência de qualquer causa 

determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda 

qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a 

enfrentar o mérito da demanda.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

Considerando o tipo penal descrito no caput do Art. 244 do Código Penal 

“Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho 

menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente 

inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os 

recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia 

judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de 

socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo” a 

materialidade do delito imputado restou sobejamente demonstrada através 

de prova documental, consistente em cópia integral do processo de 

execução de alimentos instaurado contra o acusado.

DA AUTORIA DO DELITO

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face 

ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 161/165, que acertadamente fundamentou a 

autoria e materialidade do delito descrito na exordial, é o que se extrai da 

lavra do D. Promotor de Justiça OSVALDO MOLEIRO NETO, que bem 

delineou o contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como 

razão de decidir, in verbis:

“[...]Com efeito, a instrução do processo demonstrou de forma inequívoca 

que o acusado deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de seus 

filhos menores de 18 (dezoito) anos, faltando ao pagamento de pensão 

alimentícia judicialmente fixada, fato este que se perdurou por vários anos, 

notadamente conforme depoimento da genitora da vítima, que se deve dar 

a devida credibilidade.

Nesse viés, em juízo, Aparecida da Silva Correia, genitora das vítimas, 

asseverou que o acusado não efetuou o pagamento da pensão alimentícia 

entre os meses de fevereiro de 2011 e maio de 2013.

Narrou, ainda, que o acusado, nos meses supracitados, não estava 

enfermo e nem impossibilitado de trabalhar, possuindo total capacidade de 

quitar com os débitos alimentares.

De outro norte, o réu SAMIR, quando interrogado judicialmente (fl. 160), 

confessou a prática delitiva, aduzindo para sua defesa que passou por 

dificuldades financeiras, motivo pelo qual deixou de efetuar o pagamento 

da pensão fixada judicialmente.

Excelência, se porventura, o réu não tinha condições de arcar com os 

alimentos judicialmente fixados, deveria o acusado ter ajuizado ação 

revisional de alimentos, mas nunca o fez, simplesmente porque referida 

ação seria inevitavelmente fadada ao fracasso.

Assim, conforme se infere dos presentes autos, as vítimas, por meio de 

sua representante, ajuizaram a ação de execução de alimentos contra o 

acusado, tendo este sido citado para pagar os alimentos atrasados, mas 

não o fez.

Desta feita, depreende-se o total descomprometimento com os seus filhos, 

pois nem mesmo se importa de garantir o sustento destes, de modo que 

deixou todo o encargo da criação e proteção daqueles, somente com a 

genitora.

Firme em tais premissas, não comprovada a justa causa para que o 

acusado deixasse de prover a subsistência de seus filhos, inviável 

cogitar-se de absolvição por ausência de dolo, razão pela qual a 

condenação nos termos do édito de inculpação é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIME. ABANDONO MATERIAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO 

PENAL. CONDENAÇÃO E APENAMENTO MANTIDOS. 1. Condenação 

autorizada pelo conjunto probatório, conclusivo no sentido de que o 

acusado deixou, sem justa causa, de prover à subsistência de seus filhos 

menores de idade, tanto que mesmo devedor de alimentos, ele realizou 

apenas dois pagamentos, no período de sete anos, e somente após ser 

preso por tal dívida. E mesmo se encontrando empregado, ele se furtou à 

obrigação alimentar e ainda se esquivou das intimações policiais e 

judiciais, sequer vindo a juízo para justificar sua conduta ou comprovar a 

impossibilidade de efetuar o referido pagamento, tudo a revelar o seu dolo 

de não cumprir a referida obrigação alimentar. 2. Pena-base corretamente 

afastada do mínimo legal por conta de uma circunstância judicial negativa. 

3. Impossibilidade de isenção da pena de multa, cumulativamente cominada 

para o delito e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio 

da legalidade. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 

70073877946, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 16/08/2017. Diário da Justiça do dia 

23/08/2017).

 Logo, não há dúvidas de que o acusado deixou de prover a subsistência 

necessária de seus filhos, faltando ao pagamento de pensão alimentícia 

judicialmente fixada.

Desta maneira, por estarem devidamente comprovadas a autoria e a 

materialidade do delito, e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude 

ou extintiva de sua punibilidade, a condenação do réu é medida de rigor.

 [...]”.

 Cediço que o delito de abandono material somente é punido a título de 

dolo, devendo estar demonstrada a ausência de justa causa para adimplir 

com a obrigação alimentar, não podendo ser confundido com mero 

inadimplemento da obrigação alimentícia.

Na hipótese, não honrado o compromisso e não apresentada justificativa 

razoável para o descumprimento da obrigação alimentar, o dolo restou 

evidenciado, de modo que a condenação é medida que se impõe.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ART. 244, 

CAPUT DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – FALTA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO – 

NÃO VERIFICADO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA A 

FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – COMPROVAÇÃO DE 

DOLO POR PARTE DO RÉU – APELANTE QUE ESTAVA EMPREGADO E 

AUXILIAVA NO SUSTENTO DE OUTROS DESCENDENTES – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O crime de abandono material previsto 

no art. 244 do Código Penal só se configura quando o agente, possuindo 

condições físicas e financeiras para prover a subsistência e as 

necessidades fundamentais do filho menor de 18 (dezoito) anos em um 

nível digno, deixa de fazê-lo sem justa causa e propositadamente, a 

despeito de imposição ou acordo judicial, porquanto a figura típica é dolosa 

por essência. No cotejo das provas produzidas, o elemento normativo do 

tipo consubstanciado na ausência de justa causa, bem como a situação 

psicológica do apelante correspondente ao dolo de abandonar 

materialmente a infante foram devidamente demonstrados, porquanto o 

apelante deixou de efetuar o pagamento da pensão alimentícia, apesar de 

possuir um vínculo empregatício em curso, em virtude do qual auferia 

renda, além de ter, ao menos, outros 03 (três) filhos, com o sustento dos 

quais não deixou de contribuir, inclusive auxiliando no custeio de 

faculdade em instituição de ensino superior situada em outro país. (Ap 

160825/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 01/03/2017, Publicado no DJE 07/03/2017)

APELAÇÃO. ART. 244, CAPUT, DO CP. ABANDONO MATERIAL. 

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. A obrigação de prestar alimentos se renova 

mês a mês, e nos termos da denúncia tal ocorreu desde 2003 até 2008. 

Ausência de intervalo temporal, entre os marcos interruptivos, que permita 

o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade. EXISTÊNCIA DO 

FATO E AUTORIA. Demonstrados os elementos objetivos e do ânimo de 

não cumprir com a obrigação assumida. Comprovado o dolo específico de 

abandono, consistente na vontade consciente de deixar de prover a 

subsistência da prole. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Estabelecida 

próxima do mínimo legal. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. A condenação 

anterior, transitada em julgado, autoriza o reconhecimento da reincidência, 

mas deve haver proporcionalidade com a pena imposta, sem deixar de 

levar em consideração a natureza e a pena do crime anterior. No caso, foi 

considerada quando da análise das operacionais do art. 59 do CP. REGIME 
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DE CUMPRIMENTO DA PENA. Aberto. SUBSTITUIÇÃO. Consistente na 

prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. APELO 

DEFENSIVO IMPROVIDO. POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 

70051146322, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 06/11/2013).

Quanto ao concurso formal apontado na denúncia, não há de prosperar 

uma vez que a jurisprudência é no sentido de crime único, senão vejamos:

“O delito do art. 244 do CP é omissivo e permanente. A ação praticada pelo 

agente é uma só: deixar de prover a subsistência da família. Não 

comporta, pois, concurso formal, por terem sido atingidos como vítimas 

esposa e filhos do acusado (TACRIM-SP - AC - Rel. Ayres Gama - JC 

46/423).”

Ainda que a confissão do réu seja qualificada, reconheço-a em respeito à 

súmula 545 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para CONDENAR o réu SAMIR ROJAS SILVERIO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 244, caput, do 

Código Penal.

Passo a dosar individualmente a pena a ser aplicada ao réu, nos termos 

do art. 68 do Código Penal.

 Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo do crime consiste em faltar, sem justa causa, ao pagamento de 

pensão alimentícia judicialmente acordada, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, pelo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; não houve 

maiores consequências, de modo que não merece valoração negativa; o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, sopesando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo 

a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias agravantes, havendo a atenuante de 

confissão espontânea reconheço-a, porém, deixo de valorá-la por força 

da súmula 231 do STJ, de modo que mantenho a pena intermediária em 01 

(um) ano de reclusão.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno a 

pena definitiva do réu em 01 (um) ano de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, e §3º do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro 

anos e o réu não é reincidente, bem como considerando que as 

circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do 

condenado por uma restritiva de direito a ser especificada pelo Juízo das 

Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do 

Código Penal.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o aberto.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

 P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimado o douto advogado para apresentar a defesa 

previa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 10 (dez) apresentar a defesa previa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 27 de março de 2018, às 15h00min.

Autos n°: 246381

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O advogado Dr. Iuri Seror Cuiabano ligou para este gabinete dizendo que 

estaria representando o réu, e que sofreu um acidente em Cuiabá, não 

podendo comparecer neste ato, requerendo redesignação, e que 

posteriormente juntaria prova do ocorrido.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o pleito solicitado, redesignando a presente audiência para o dia 

13/06/2018, às 14:50h, devendo o causídico trazer procuração aos autos 

e prova do referido acidente no prazo de 05 (cinco) dias.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Luiz Santos, 

que apesar de devidamente intimada não compareceu.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227659 Nr: 598-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 361 de 603



 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andrea cristina gomes de 

jesus - OAB:21383, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:21384/O

 Vistos, etc.

Inicialmente, quando do recebimento da denúncia foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial, a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal ou a falta de justa causa para o exercício desta, 

pelo que não há falar em rejeição da peça acusatória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Outrossim, a preliminar sob a ausência de dolo confunde-se com o mérito 

da causa, de modo que será analisada em momento oportuno, no decorrer 

da instrução processual.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares suscitadas e 

dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/06/2018, às 14h20min.

Acaso algumas das testemunhas arroladas residam em outra Comarca, 

deprequem-se a realização de suas oitivas.

Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227659 Nr: 598-16.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andrea cristina gomes de 

jesus - OAB:21383, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - OAB:21384/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado intimando da expedição de Carta 

precatória à Comarca de Matupa-MT, para interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 214599

 Vistos etc.

Considerando a sentença absolutória juntada às fls. 284/289, denoto que 

os motivos que ensejaram a regressão de regime decretada em desfavor 

do recuperando não mais subsistem, razão pela qual REVOGO sua prisão, 

e determino seu retorno ao regime semiaberto, mediante as seguintes 

condições:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando 

se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, como condição de 

sua soltura, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que receberá 

explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico POR FALTA de tornozeleira eletrônica: 

comparecer, a partir do dia 23/03/2018, diariamente na Cadeia Pública do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o digno Oficial de 

Justiça indagar o recuperando acerca do endereço que irá residir e 

telefones para contato, bem como deverá o apenado apresentar o 

comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 

24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de 

monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 
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domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Expeça-se ofício comunicando o Diretor da Cadeia Pública local quanto à 

decisão ora prolatada, bem como que promova imediatamente a inserção 

do reeducando no novo regime, para que este usufrua desde já dos 

benefícios advindos da progressão.

Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

reeducando, salvo se por outro motivo estiver preso.

Designo audiência admonitória para o dia 04/04/2018, às 14h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, e considerando que o cálculo de pena à fl. 250 não merece 

reparos, intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, 

iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 257318

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ERIK 

FERNANDO DA SLVA, 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, 07 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174473 Nr: 4766-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 174473

 Vistos, etc.

Ante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado 

Valdomiro Xavier de Souza, conforme oficiado à fl. 206-v, cite-o para 

responder à acusação por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do 
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art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, considerando que o Juízo de Colorado do Oeste/RO informou que 

o preso será recambiado para a Comarca de Itapetininga/SP (fl. 206-v), na 

qual possuía mandados de prisão em aberto em decorrência de 

executivos de pena, depreque-se a sua citação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 214599

 Vistos etc.

Mantenho a regressão cautelar do reeducando determinada às fls. 

264/265 até a prolação de sentença nos autos que ensejaram a referida 

regressão.

 Após a prolação da referida sentença, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 246381

 Vistos, etc.

Em virtude da readequação da pauta, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 27/03/2018, às 15h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 10 de outubro de 2017, às 15h00min.

Autos n°: 214599

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

David Soares dos Santos. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Defesa e Ministério Público manifestaram-se oralmente, mediante CD 

áudio-visual acostado aos autos.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Na presente hipótese tenho como relevante a suspensão dos autos até a 

realização da audiência de instrução e julgamento do processo que 

ensejou a regressão cautelar do feito.

Após referida audiência de instrução, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, Millena R. Dalmas, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça

Valdinei Rodrigues Salgueiro

Advogado

David Soares dos Santos

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 214599 Vistos etc.(...)1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).Por fim, 

admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale destacar 

a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do caso 

concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).Em face do 

exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da 

pena do recuperando David Soares dos Santos, do semiaberto para o 

fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão.Designo 

audiência de justificação para o dia 10/10/2017, às 15h00min.Intimem-se o 

recuperando, seu defensor e o Ministério Público.Não havendo defensor 

constituído nos autos, intime-se a Defensoria Pública.Requisite-se o 

recuperando, o qual se encontra preso na Cadeia Pública desta 

Comarca.No mais, revogo a audiência admonitória aprazada à fl. 251, pois 

despicienda em face da regressão cautelar ora decretada.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

setembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 364 de 603



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 246381

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 06/12/2017, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Nos termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória 

para o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena 

do recuperando(a), a ser realizada no dia 15/09/2017, às 16h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a) quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Procedida a intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhamento do ato.

Após a realização da audiência admonitória, dê-se vista às partes para 

manifestação acerca do cálculo de pena, no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela defesa.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento da pena, volvendo-me conclusos próximo à 

data prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 246381

 Vistos em correição.

Considerando o cumprimento da carta precatória expedida para citação do 

réu, conforme se infere do espelho do andamento processual anexo à 

presente decisão, e tendo em vista o resultado infrutífero da diligência, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de maio de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Código. 246381

Os elementos de cognição produzidos demonstram, até então, a 

existência do crime e indícios de autoria na pessoa do réu preenchendo, 

portanto, os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo o caso de se aplicar 

o art. 43 c/c art. 395 do mesmo diploma, RECEBO a denúncia ofertada em 

desfavor de JONATHA BRUNO DA SILVA, vulgo “JONY”, por satisfazer 

os requisitos legais.

Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação Penal.

Cite-se o acusado para responder a denúncia/queixa no prazo de 10 

(dez) dias (art. 396 c/c art. 396-A do CPP), entregando-lhes a contrafé da 

denúncia.

Ao se proceder a citação do acusado, este deverá ser informado de que 

se não tiver advogado, ocorrerá à nomeação de defensor para atuar em 

seu benefício, razão pela qual deverá declarar na mesma oportunidade se 

possui ou não, certificando-se a resposta nos autos.

Caso seja informado pelo acusado que não possui advogado constituído e 

nem condições para tanto, desde já, nomeio o Defensor Público desta 

cidade para atuar em sua defesa, devendo ser intimado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

Comunique-se o recebimento da denúncia contra o denunciado ao Instituto 

de Identificação Nacional de Brasília, ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de 

Identificação do Estado e a Delegacia de origem, bem como ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Defiro os pedidos do Ministério Público de fls. 47.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 10 de abril de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 214599 Nr: 2831-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de pena em regular tramitação, com o cumprimento do requisito 

objetivo para progressão de regime previsto para 25.08.17 (fl. 227).

Dê ciência do cálculo de fl. 227, primeiro a Defesa, depois ao Ministério 

Público, para manifestação, conforme art. 5º, § 1º, da Resolução n. 

113/2010 do CNJ.
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Em tempo, cumpra-se o determinado à fl. 231.

Em seguida, conclusos ao Juiz natural.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230756 Nr: 2225-55.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nancy Barbosa Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 PROCESSO/CÓD. Nº 230756

Vistos, etc.

Nos termos previstos no artigo 50 do Código Penal, e em consonância com 

a cota ministerial de fl. 100, defiro o pedido de parcelamento da multa na 

forma requerida à fl. 97/98.

Intime-se a apenada para que inicie o pagamento das parcelas, informando 

que referida quantia será revertida ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso 

- FUNPEN/MT, conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 498, de 

04 de julho de 2013, devendo proceder com o recolhimento mediante guia 

a ser retirada na escrivania deste Juízo.

 Após o referido recolhimento, a recuperanda deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa, nos termos do art. 

51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as 

normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Com o adimplemento da multa ou expedida certidão da dívida ativa, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 15662 Nr: 297-55.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Miguel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 PROCESSO/CÓD. Nº 15662

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Osmar Miguel dos Santos, 

condenado à pena unificada (CI 15662) de 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime semiaberto, 

restavam aproximadamente 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e 

quatro) dias de pena para o acusado cumprir, segundo a data de evasão, 

sendo no dia 14.06.2006 (fl.84).

Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 04 (oito) anos previsto no art. 109, inciso V, do CP, 

por aplicar-se à espécie o disposto no art. 110, §1º, do referido diploma 

legal.

Desta maneira, não tendo se iniciado a execução no lapso prescricional 

em espeque, julgo extinta a punibilidade do recuperando qualificado nos 

autos, em decorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço 

com fulcro no art. 107, inciso IV, e artigo 110, ambos do Código Penal.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias, comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238737 Nr: 2136-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238737

 Vistos etc.

Considerando o relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

às fls. 138/139, vislumbro que o recuperando não possui violações 

significativas, a ponto de ensejar sua regressão de regime ou designação 

de audiência de justificação.

Ademais, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do 

cálculo de pena de fl. 133, para posterior homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230641 Nr: 2145-91.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 230641

 Vistos etc.

Considerando o relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

às fls. 240/248, vislumbro que o recuperando não possui violações 

significativas, a ponto de ensejar sua regressão de regime ou designação 

de audiência de justificação, motivo pelo qual aguarde-se o cumprimento 

da pena, voltando-me conclusos na data prevista para progressão.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253222 Nr: 4850-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 253222

 Vistos etc.

Considerando o relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

às fls. 90/91, vislumbro que o recuperando não possui violações 

significativas, a ponto de ensejar sua regressão de regime ou designação 

de audiência de justificação, motivo pelo qual aguarde-se o cumprimento 

da pena, voltando-me conclusos na data prevista para progressão.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234643 Nr: 5657-68.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossilda Tarcila Lema Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 366 de 603



Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 234643

 Vistos etc.

Considerando o relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

às fls. 583/584, vislumbro que a recuperanda não possui violações 

significativas, a ponto de ensejar sua regressão de regime ou designação 

de audiência de justificação.

Ademais, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do 

cálculo de pena de fl. 532, para posterior homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247165 Nr: 7659-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Celestino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 247165

 Vistos etc.

Considerando o relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

às fls. 140/148, vislumbro que o recuperando não possui violações 

significativas, a ponto de ensejar sua regressão de regime ou designação 

de audiência de justificação, motivo pelo qual aguarde-se o cumprimento 

da pena, voltando-me conclusos na data prevista para progressão.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233057 Nr: 3636-36.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSEBIO SOLANO VEGA - 

OAB:18155-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 233057

Vistos etc.

Considerando o ofício juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico às 

fls. 197/200, informando que o endereço cadastrado na tornozeleira do 

recuperando estava errado, bem como salientado a prontidão do referido 

apenado quanto aos chamados da Unidade Gestora, pelo que o histórico 

de violações constantes às fls. 184/194 deve ser desconsiderado, 

aguarde-se o cumprimento da pena, voltando-me conclusos na data 

prevista para progressão de regime.

Proceda-se com as disposições finais da decisão de fl. 196.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 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.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 13/06/2018, às 16h50min.

Intimem-se o acusado, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000356-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBERTO DA ROCHA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE GOES OAB - SP111272 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO PAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT PRIMEIRA VARA 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. Outrossim, intimo à parte autora para trazer aos autos da cópia 

da matrícula do imóvel a ser avaliado. Nova Mutum/MT, 06 de abril de 2018 

. Camilla Letícia Rodrigues da Silva Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51142 Nr: 2177-07.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte exequente, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110061 Nr: 5970-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - 

OAB:18308/O

 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 correspondência devolvida de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 
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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 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.: 92470 Nr: 1493-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 correspondência devolvida 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 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.: 85477 Nr: 2238-23.2015.811.0086

 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): ANGELITA BARBOSA PEREIRA

 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 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 correspondência devolvida 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 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.: 76053 Nr: 4629-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho, 

Fernando José Zimmer

 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 correspondência devolvida 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 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.: 102702 Nr: 1929-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Lourenço Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 5614-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joe Max da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 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.: 98072 Nr: 5163-55.2016.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MENDES TRELHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 
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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. , 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.: 87072 Nr: 3136-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826

 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.: 80277 Nr: 3438-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda, Amilton 

Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Osvaldo da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 78676 Nr: 1932-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite, Paula Rosane Uemura 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:MT 16.067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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.: 74034 Nr: 2553-22.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mengato Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 72751 Nr: 1269-76.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Adriano Di Domenico - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolar Imobiliária Corretora de Imóveis e 

Incorporadora Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54777 Nr: 2255-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 53866 Nr: 1366-13.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 49802 Nr: 879-77.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, S.A Securitizadora de 

Crédito Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC 

8.927, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 11.065-A, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B, Sandro Pissini Espíndola - 

OAB:SP 198.040-A

 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.: 47779 Nr: 3203-74.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meu Pequeno Mundo Escola de Educação 

Infantil Ltda - ME, Cassiana Varga Sudati Vieira, Antonio Batista Varga, Edi 

Terezinha Varga, Lucas Sudati Vieira, Balan e Dias Balan Ltda - Me, Rui 

Cesar Costa Balan, Josiane Dias Balan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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.: 105606 Nr: 3610-36.2017.811.0086

 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: Nalva Santos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83333 Nr: 1014-50.2015.811.0086

 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: Claudia Vanessa Barket

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITRINE IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA., 

MJP Empreendimentos Imobiliários, Ariete Inês Klein, Transnelli 

Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76043 Nr: 4619-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josenaldo Pesqueira do Nascimento

 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 1.207 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 3543-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otulio Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102119 Nr: 1530-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cella, INELVE SALVADOR CELLA, Suelen 

Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida e juntada às fls. 87/89., 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107484 Nr: 4704-19.2017.811.0086

 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: Fabio Flores Fabrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmara Zatti e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 9599 Nr: 6-63.2000.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fontana & Oliveira Ltda, Marilene Fontana 

Silva, Maurício Roque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em desfavor de Fontana & Oliveira Ltda, Marilene Fontana Silva e 

Maurício Roque de Oliveira.

A parte Exequente à fl. 54 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51148 Nr: 2183-14.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cimenart - Comércio de Materiais de Construção, 

Cristiane Nelsi Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Gomes de Moraes - ME 

(Ranchão), Evandro Carlos Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 correspondência devolvida 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 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.: 76690 Nr: 304-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. Piaseski - ME, Loris Alexandre Peres 

Locatelli, Rodrigo Piaseski

 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 correspondência devolvida 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 
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distribuição; b) de 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.: 76847 Nr: 447-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 correspondência devolvida 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 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.: 99767 Nr: 79-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEZ HILARIA LUNDQUIST, Lucinez Hilária 

Lundquist

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B/MT, Marco Andre 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 correspondência devolvida 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 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.: 41961 Nr: 1328-06.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, Carlos Alexandre 

Rucysky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 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 em cumprimento à r. decisão de fl. 126, 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.: 91579 Nr: 925-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtra Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio Dias Barbosa, Roque Gustavo Mueller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:SP 196.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecad. Considerando que as custas carreadas aos autos às 

fls. 114 foram recolhidas equivocadamente, deverá a parte postular pelo 

ressarcimento junto à Diretoria do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41802 Nr: 1171-33.2009.811.0086

 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: Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Diamantino, 

Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Joao Batista Ferreira - OAB:MT 10.962-B, Osmar Schneider - 

OAB:MT 2152-B, Paulo Fernando Schneider - OAB:MT 8.117

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 113/114 e 

por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, somente 

em relação ao Banco do Brasil S.A.Honorários serão arbitrados por 

ocasião da sentença.De mais a mais, prossegue o feito somente em 

relação a Bunge Alimentos S.A.Da Interposição do Recurso de Agravo 

Retido pela Bunge Alimentos S.A. às fls. 162/165.Do compulso dos autos, 

verifica-se às fls. 162/165 a interposição de Recurso de Agravo Retido 

pelo Requerido Bunge Alimentos S.A. contra a decisão proferida à fl. 

155.Desta forma, nos termos do art. 523, § 2°, do CPC/73, intime-se a 

parte Agravada (Claudir Kaczam e Zelinda Krajewski Kaczam) para, 

querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Lado outro, intime-se a 

Requerida Bunge Alimentos S.A. para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do delineado pela parte Autora às fls. 

158/161, requerendo o que entender de direito.Ademais, intime-se a parte 

Requerente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do disposto nos autos às fls. 182/184, e documentos às fls. 

185/193.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 430-85.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 372 de 603



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonamigo e Lima Ltda., Laurindo Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao feito,requerendo o 

que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74910 Nr: 3461-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Junior Pavan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquino Agrícola Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Augusto Milan - 

OAB:MT 16.703-O

 Vistos. É o que sustenta Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito 

Processual Civil, V. I, 57ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 935): “A 

produção antecipada de prova pode constituir em: [...] b) prova pericial 

(vistorias ad perpetuam rei memoriam), compreendendo exames técnicos 

em geral, como os relacionados com a engenharia, a medicina, a 

psiquiatria, as atividades agrárias, a contabilidade, etc.” Nessa ordem de 

idéias, o obstáculo à futura produção eficaz da prova (impossibilidade ou 

dificuldade) deve ser entendido tanto no sentido material como no jurídico. 

Destarte, considerando-se que a prova pericial foi produzida em 

consonância com as regras previstas nos artigos 464 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, e não se registra oposição das partes ao 

laudo apresentado, impõe-se a homologação da prova produzida. Como é 

da natureza do processo antecedente, resguardam-se as questões de 

direito material para discussão na seara própria. Ante todo o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, a prova pericial produzida nestes autos. 

Saliento que desnecessária a apreciação da contestação encartada às 

fls. 60/69, tendo em vista que o artigo 382, § 4°, do CPC, estabelece que 

não se admitirá defesa ou recurso neste procedimento. Permaneçam os 

autos por 01 (um) mês em cartório para extração de cópias e certidões 

pelos interessados e, encerrado o prazo, proceda a entrega dos autos ao 

promovente da medida (artigo 383, do Novo Código de Processo Civil). Nos 

termos do artigo 381, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, a produção 

antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação que 

venha a ser proposta. Custas processuais pelo requerente. Sem 

honorários sucumbenciais por se tratar de procedimento em que não há 

contenciosidade. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81658 Nr: 4429-75.2014.811.0086

 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): Adelice Barbosa, Derci Barbosa, José 

Barbosa, Jamiro Barboa, Olegário Barbosa Junior, João Barbosa Neto

 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:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela UNIÃO às fls. 138, 

para que possa analisar a possibilidade de manifestar interesse no feito.

Assim, suspendo o curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a UNIÃO para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 2607-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Jesus Silva Serviços Urbanos - Me, 

Lourenço de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 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 autora para 

apresentar cálculo atualizado do valor do débito e, após, intimem-se os 

executados para pagarem a importância devida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil. Ficam advertidos 

os executados que o inadimplemento, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 42-51.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Teles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para que o seu cliente 

compareça a perícia a ser realizada no dia 23/04/2018 às 20:00horas, no 

endereço indicado a fl. 134, tendo em vista a devolução do mandado de fl. 

136..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 3546-31.2014.811.0086

 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: Allan César da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - 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 ESTADO DE MATO 

GROSSO e que o autor atribuiu à causa o valor de R$25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), sendo que a ação foi ajuizada em setembro de 2014, 
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quando o salário-mínimo era fixado em R$ 724,00 (setecentos e vinte e 

quatro 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.: 72505 Nr: 1022-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Cunha - ME (Belíssima Utilidades 

Variedades e Confecções), Jose Antonio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. 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 o autor para 

apresentar cálculo atualizado do valor do débito e, após, intimem-se os 

executados para pagarem a importância devida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil. Ficam advertidos 

os executados que o inadimplemento, 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 aos executados, 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. 

Indefiro o pedido de penhora online neste momento, visto que os 

requeridos devem ser intimados novamente para efetuarem o pagamento 

voluntário da dívida, para somente após serem procedidas às medidas 

constritivas. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42022 Nr: 1395-68.2009.811.0086

 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: Dirceu Fávero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de vistas dos autos formulado pela Oficiala Registradora 

do Cartório do Primeiro Ofício de Nova Mutum, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para que se manifeste acerca da retificação de registro.

Decorrido o prazo, certifique-se e solicite-se a devolução dos autos.

Com a vinda da manifestação, abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. DE LIMA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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.: 51485 Nr: 2516-63.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ochoa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Considerando que o autor não foi encontrado para ser intimado para 

comparecer à perícia médica agendada, todavia, seus causídicos foram 

intimados através da imprensa oficial e mesmo assim o requerente não 

compareceu à perícia, intime-se o demandante para que se manifeste no 

feito, informando seu endereço atualizado, inicialmente na pessoa de seu 

advogado e, após, pessoalmente por meio de edital, vez que seu 

paradeiro é desconhecido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77409 Nr: 954-14.2014.811.0086

 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: Rubens Fabiano Sousa Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Arinos de Comunicação - Empresa 

Mutum de Comunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:MT 7372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elpídio Moretti - OAB:MT 

4877-A, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS com a finalidade de intimar a parte 

autora a dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias, nos termos da 

decisão de fl. 97, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78271 Nr: 1664-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verginia de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Teixeira - 

OAB:SP 157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92328 Nr: 1386-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mauro Antonio Dagostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MOSENA - OAB:72174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 48/49, no tocante a citação do executado 

por hora certa, vez que ausentes os requisitos legais estabelecidos no 

artigo 252 do Código de Processo Civil, notadamente ante ao fato que o 

meirinho somente efetuou uma diligência ao endereço do executado, tendo 

sido informado por sua esposa que estava na fazenda, ante o plantio de 

soja.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço do executado onde poderá ser localizado seja na área rural ou 

urbana deste Município, a fim de que se possível sua citação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 2903-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA ME, GISLAINE LACHMANN ANDREJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio do sistema Bacenjud (fls. 

106/107), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização das executadas, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da executada ou comprovar por meio de juntada 

de documentos nos autos que tentou localizar o endereço, sob pena de 

extinção.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91796 Nr: 1084-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que não houve a realização de audiência preliminar de 

conciliação, designo audiência conciliação para o dia 22/06/2018, às 

13_hrs_00_min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50275 Nr: 1333-57.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delta Produtos Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tallita Monteiro Balan - 

OAB:46641/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 54265 Nr: 1751-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. Lautenschlager Me, Florival Lautenschlager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compacta Service Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 233-91.2016.811.0086

 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: Antônio Sergio Matheus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Carlos Tafarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Augusto Milan - 

OAB:MT 16.703-O

 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 Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 1177-59.2017.811.0086

 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: M. J. Rigo - ME, Mayco Juliano Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o contido no ofício circular nº 90/2017-DAP, notadamente a 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça afetando o REsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, o qual determinou a 

suspensão de todos os processos que versem sobre a inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD na base de 

cálculo do ICMS, determino a suspensão deste feito até o julgamento final 

do citado recurso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72285 Nr: 791-68.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdesson Ribeiro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Agência de Diamantino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que 

o requerente VALDESSON RIBEIRO DE MORAES não conseguiu 

demonstrar os requisitos para o estabelecimento do auxílio doença, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC.Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC.Outrossim, considerando que a demanda foi julgada improcedente, 

condeno o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor 

da Procuradoria do INSS, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa pelo autor, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil, no entanto, considerando que o requerente é beneficiário 

da gratuidade da justiça, consoante o artigo 98, § 3°, do Diploma 

Processual Civil, a execução de tais verbas permanecerá sob condição 

suspensiva.O requerente está isento de custas.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as formalidades legais.Proceda-se ao pagamento 

dos honorários periciais à perita nomeada às fls. 58, através do Sistema 

da Assistência Judiciária Gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48056 Nr: 3480-90.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Vitor Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deize Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiberto Costa Neves - 

OAB:MT 13.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ISAC VITOR 

MACHADO em face de DEIZE DORIGON, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 53.

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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85280 Nr: 2103-11.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Jair de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

Intime-se a parte exequente 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.: 113332 Nr: 442-89.2018.811.0086

 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: Rudnei Leandro Rosa, Francileide Bezerra da Silva 

Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que presentes 

os requisitos para sua concessão.

 Processe-se em segredo de justiça, com fulcro no artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Recebo a petição inicial, eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos dos art. 319 do Código de Processo Civil.

Versando a presente ação sobre divórcio em que há interesse de 

menores, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78401 Nr: 1769-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 

15.998A, Sônia de Fátima da Silva - OAB:18.130, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

dos pedidos de fls. 20/21.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 924-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Donecelles Pintado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ELIVELTON DONECELLES PINTADO, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06vº/14.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 
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da quantia de R$ 13.918,37 (treze mil, novecentos e dezoito reais e trinta e 

sete centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Determino o envio dos autos ao cartório distribuidor para retificação no 

nome do autor na capa dos autos, para fazer constar “COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT”, bem como para a consequente retificação 

junto ao cadastro do Sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54990 Nr: 2467-85.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judson Azevedo Fernandes Vieira, Erika 

Virginia Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior 

(BORGES & GOMES ADVOGADOS) - OAB:MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO em face de JUDSON AZEVEDO 

FERNANDES VIEIRA e ERIKA VIRGINIA NEVES DE SOUZA, ambos 

qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 39/41, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 39/41, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2015-36.2016.811.0086

 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): Rogerio Mendes Guerra

 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 artigo 1.213 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 das cartas precatórias devolvidas e juntadas às fls. 

61/105 e 111/114, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79865 Nr: 3021-49.2014.811.0086

 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: GSL, JMdSL, BLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIRYSON ARAUJO LIMA, Filiação: 

Doralice de Araujo Lima e Jose Anisio Felix Lima, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em virtude de a parte autora ser beneficiária de assistência 

judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 06 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.: 110340 Nr: 6116-82.2017.811.0086

 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: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 23 não constou os 

nomes dos procuradores dos Impugnados, remeto à republicação a citada 

decisão nos seguintes termos: " Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto 

que em da análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no 

artigo 319 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, 

no prazo de 05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando 

documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem 

necessárias, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 

11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos 

para apreciação. Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório 

Distribuidor para retificação do valor da causa na capa dos autos, nos 

moldes da emenda a inicial. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000079-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. No mais, opino pelo indeferimento do pedido de 

retificação do polo passivo da ação, considerando que consta do extrato 

apresentado pela Reclamante que a anotação restritiva fora efetuada pela 

empresa Oi, portanto, deve esta responder pelos termos da demanda. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Aldilene Ferreira dos Santos em desfavor de Telefônica S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Do pedido 

contraposto. A Reclamada não obteve êxito em demonstrar que o débito 

discutido é devido pela Reclamante, o que torna o pedido contraposto 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do mérito a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. 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, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000162-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Noticia o 

Reclamante, em síntese, que contratou os serviços de internet da 

Reclamada, aduz que após tentativa de cancelamento do pacote, a 

reclamada continuou enviando faturas, não realizando assim o 

cancelamento dos serviços requisitado pelo reclamante. Assim , após o 

mês de maio/2016, mesmo com o pagamento de última fatura, a reclamada 

enviou mais faturas referentes ao mês de maio, junho e julho ao 

reclamante. Desta forma, requer a repetição de indébito, mais indenização 

por danos morais. A parte Ré em sua defesa postula a regularidade da 

prestação dos serviços, tão logo aduz pela inexistência de ilícito por ela 

praticado visto que está somente fazendo cobrança de débitos devidos 

pelo reclamante de faturas passadas. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise do 

conteúdo probatório contido nos autos, tenho que razão assiste à parte 

autora, restando incontroversa a ilegalidade de cobrança de serviços 

devidamente cancelados, gerando assim quebra de acordo firmado. O 

reclamante traz aos autos protocolo de que realizou o pedido de 

cancelamento da linha, contudo a reclamada não junta nem mesmo 

comprovante de utilização dos serviços, como de ligações feitas na linha, 

ou outra prova de consumo, não se desincumbindo assim de seu dever. 

Trata-se, evidentemente, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço, para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

Reclamada, especialmente por lançar os dados do demandante nos 

cadastros de inadimplentes por débito discutido judicialmente, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos causados. 

Quando à repetição de indébito vejo devida, contudo vejo que o autor 

alega que pediu o cancelamento da linha no mês de maio, portanto devido 

o pagamento deste mês, pois há gastos eventuais, sendo o cancelamento 

consolidado no mês seguinte, assim é medida que se impõe a devolução 

do valor cobrado injustamente de R$175,81, os quais calculados em do 

dobro tem-se o valor total de R$ 351,62 (trezentos e cinquenta e um reais 

e sessenta e dois centavos), conforme comprovantes de pagamento 

juntados. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

Condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 351,62 (trezentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), a título de repetição do 

indébito já calculado em dobro, acrescidos de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC) a partir da citação; e b) condenar a reclamada 

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 válida e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga. ____________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-50.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FERREIRA COMERCIO DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

8010552-50.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 25.929,50 Espécie/Assunto: 
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/07/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCYS RICARDO MENEGON - MT0013640S Nome: 

FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Endereço: 

Avenida DOS BEIJA-FLORES, 405-N, CENTRO, CIPÓ - BA - CEP: 

48450-000 REQUERIDO: NEIMAR DE SOUZA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: NEIMAR DE SOUZA Endereço: AVENIDA DAS ARARAS, 329 W, 

CLÍNICA BELVEDERE, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS 

LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-82.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTANA GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A, BANCO ITAUCARD S/A Dados do Processo: Processo: 

8010028-82.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 788,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/10/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

TEREZINHA SANTANA GARCIA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A, BANCO ITAUCARD S/A Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A Endereço: Avenida ENGENHO LUIZ BERRINI, 

1376, CIDADE MOÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Nome: 

BANCO ITAUCARD S/A Endereço: Alameda PEDRO CALIL, 43, VILA DAS 

ACACIAS, POÁ - SP - CEP: 08557-105 Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Advogado 

do(a) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

MT0013431A-A Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A, 

BANCO ITAUCARD S/A Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 

9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final 

transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 6 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96482 Nr: 4067-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Aleixo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Considerando a alteração de competência, ante a instalação da presente 

vara, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2018, 

às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterada a decisão de fl. 144, a qual deverá ser 

cumprida.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96482 Nr: 4067-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Aleixo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Considerando a alteração de competência, ante a instalação da presente 

vara, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2018, 

às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterada a decisão de fl. 144, a qual deverá ser 

cumprida.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103936 Nr: 2720-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Diego Gustavo Baumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Henrique Alves de 

Oliveira - OAB:11638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Defiro o requerido pelo Ministério Público à fl. 13, devendo-se proceder a 

intimação do requerente para que indique a ação penal correspondente ao 

pedido de restituição, na qual o presente feito deverá ser apensado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71950 Nr: 464-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Malgrado os entendimentos dos doutos Magistrados precedentes, filio-me 

do entendimento que as medidas protetivas têm natureza cautelar não 

subsistindo sem a ação penal.

 Assim, considerando que na ação penal promovida para apurar os fatos 

narrados quando do pedido da aplicação das medidas protetivas foi 

declarada extinta a punibilidade do suposto agressor, REVOGO a presente 

medida e, consequentemente determino o arquivamento destes autos, com 

as devidas baixas e anotações.

Intimem-se o acusado e a vítima.

Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 08/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS, JUÍZA DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

Designar a servidora ROGÉRIA BORGES FERREIRA, Técnica Judiciário, 

matrícula nº. 24722, para exercer as funções do cargo de GESTORA 

JUDICIÁRIO, FC, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Nova Xavantina/MT, com efeitos a partir da data de 

publicação desta Portaria.

 P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Nova Xavantina - MT, 06 de abril de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito-Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39296 Nr: 129-69.2012.811.0012

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO DE SOUSA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória que Itaucard S/A. promove em desfavor de 

Clesio de Sousa Matos, ambos qualificados na exordial, pela qual pretende 

dar força executiva ao contrato de financiamento de veículo com garantia 

fiduciária nº 30416-214309767.

Citado (fl. 48vº), o requerido não apresentou embargos à monitória e, 

tampouco, efetuou o pagamento da dívida, motivo pelo qual o feito fora 

convertido em ação executiva (fl. 50).

Á fl. 92 o requerente informa a ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, ante a ausência de 

necessidade de consentimento do requerido, uma vez que, apesar de 

devidamente citado do feito monitório, não apresentou contestação e 

tampouco se manifestou nos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 318, parágrafo único, 

CPC).

 Efetive-se a baixa de eventuais impedimentos e/ou restrições em nome do 

executado, em relação a presente demanda.

Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

conforme art. 90, caput, do CPC.

Sem honorários, visto que não há manifestação do executado nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, observando-se, se for o caso, o disposto nos 

Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100598 Nr: 803-37.2018.811.0012

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão de menor com pedido de liminar, 

movida por Deuzeli Barbosa Dias em face de Deivid Ferreira de Souza.

A liminar de busca e apreensão do menor Carlos Eduardo Ferreira Dias foi 

deferida em ref. 11, contra a qual a parte requerida interpôs Agravo de 

Instrumento (ref. 31).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Em juízo de retratação, tenho que a decisão impugnada deve ser 

retificada, considerando as provas juntadas aos autos pelo requerido (fls. 

80/119), mormente pelo estudo psicológico realizado pela psicóloga 

forense da Comarca de Novo São Joaquim-MT, Sra. Ludimila Q. Lara (fls. 

111/119), o qual fora conclusivo: a) por indícios de alienação parental 

perpetrado pela genitora do menor; b) pela vontade manifesta do infante 

em permanecer com o genitor, ora requerido; c) que o genitor possui as 

condições emocionais e psicológicas de cuidar do menor.

Posto isso, em juízo de RETRATAÇÃO, retifico a decisão de ref. 11, no 

sentido de INDEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO 

MENOR CARLOS EDUARDO FERREIRA DIAS.

Comunique-se o eg. TJMT sobre o teor do presente “decisum”.

No mais, tendo em vista que o requerido já apresentou defesa no presente 

feito às fls. 73/79, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 307, p.u. c/c art. 350, ambos do CPC -, sobre ela se 

manifestar.

Sem prejuízo, diligencie-se quanto à juntada aos autos do estudo 

psicossocial determinado na decisão de ref. 11.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64306 Nr: 3064-48.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA VALERIANO LEÃO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

120/131.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 3341 Nr: 113-24.1989.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SANTOS SOUZA, GAUDÊNCIO ALVES 

DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, 

MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:27.109-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise do feito verifica-se que, em que pese citado (fl. 18), o 

executado não foi intimado da sentença de fl. 71.

Portanto, chamo o feito à ordem e determino sua intimação do “decisum”, 

no endereço informado à fl. 17, bem como para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 73/79, uma vez que 

este é tempestivo, mormente porque, em consulta ao Sistema Apolo, 

extrai-se que a certidão de publicação da sentença foi publicada em 

20/10/2015 (DJe nº 9641) e o recurso foi protocolado em 03/11/2015.

Após a intimação e decorrido o prazo para contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Tribunal independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, § 

3º, art. 1.010).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64364 Nr: 3135-50.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este juízo “a quo”, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

pena de arquivamento em definitivo do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 44-83.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a JANDIRA LOPES SILVA, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do ajuizamento da ação (09/01/2012 – fl. 08), conforme 

disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter alimentar, confirmo 

a tutela antecipada concedida na sentença de fls. 54/57, devendo o 

requerido manter o benefício implantado.As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e 

de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 

85, §3º, I, CPC - 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 nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome da segurada: Jandira Lopes da Silva; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 09/01/2012 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: mantenha-se o benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26944 Nr: 1376-27.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALBINA LIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Albina Lira de Amorim e Moacir Jesus Barboza requereram o cumprimento 

de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

perseguindo, a primeira, a quantia de R$ 52.887,07 (cinquenta e dois mil 

oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), e, o segundo, o 

montante de R$ 503,76 (quinhentos e três reais e setenta e seis centavos) 

a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado pugnou pela condenação da parte autora em 

litigância da má-fé (fls. 139/141), uma vez que à época da petição de 

cumprimento de sentença, esta ainda não havia transitado em julgado, 

mormente pela existência de recurso pendente de análise, contra o que se 

insurgiram os exequentes (fls. 155/158).

Posteriormente, à fl. 168vº, a executada manifestou concordância com os 

cálculos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Primeiramente, quanto aos pedidos de condenação das partes “ex 

adversas” em litigância de má-fé (fls. 138/141 e fls. 155/158), entendo que 

não merecem prosperar.

A uma, porque o simples fato da exequente ter requerido o cumprimento 

de sentença (fls. 131/135) antes do julgamento do Recurso Especial 

promovido pela executada não constitui motivo bastante para a sua 

condenação tal como pretendido, eis que referido fato não causou 

qualquer prejuízo à executada, a qual, inclusive, concordou com os 

cálculos ofertados.

A duas, não há falar em condenação da executada em litigância de má-fé, 

como pretendem os exequentes, eis que esta não praticou qualquer das 

condutas descritas no art. 80 do CPC.

Com efeito, passados as deliberações acima e considerando a 

concordância do executado quanto aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o pagamento da quantia devida.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 133/134.

Expeçam-se o devido Precatório, em favor de Albina Lira de Amorim, e a 

respectiva Requisição de Pequeno Valor, em favor de Moacir Jesus 

Barboza.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37198 Nr: 757-92.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MARCO AURELIO 

MULLER, JOSE LUIZ SOMMER, MIRALDA IGNEZ MULLER, VERA 

NOETZOLD SOMMER, ESPOLIO DE IVO JOSÉ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB - 13.431-A, JORDANA BOLDORI - 
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OAB:13915/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16.067-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial que o Banco CNH Capital S/A. 

promove em desfavor de José Luiz Silva da Silva, Marco Aurélio Muller, 

José Luiz Sommer, Vera Moezold Sommer, Ivo José Muller e Miralda Ignez 

Muller.

À fl. 164 foi efetuada penhora no imóvel constante da matrícula nº 1.516 

do CRI local.

As partes entabularam acordo às fls. 300/304, o qual, conforme alega o 

exequente (fl. 311), foi integralmente cumprido.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido.

Considerando que a exequente informa o cumprimento integral da avença 

firmada com os executados, alternativa não resta que não a extinção do 

feito pelo pagamento.

Dispositivo.

Diante do exposto, julgo extinto o feito em razão do pagamento, nos 

termos do art. 924, II do CPC.

Sem custas finais, ante o prescrito no art. 90, §2º do CPC, aplicado 

subsidiariamente (art. 318, parágrafo único, CPC).

Sem honorários, eis que estes já foram quitados com o débito (fl. 302, item 

“6”).

 Promova-se à baixa na constrição efetuada no imóvel de matrícula nº 

1.516 do CRI local, por objeto do presente feito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63217 Nr: 1922-09.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA TAVARES PIMENTEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de conceder em favor da requerente, Sra. Corina 

Tavares Pimentel Maia, o benefício previdenciário de prestação continuada 

a deficiente, no valor de um salário mínimo por mês, com data de início do 

benefício (DIB) fixada em 26/07/2013 (data do ajuizamento da demanda – 

RE 631.240/STF) e termo final fixado em 04/10/2016 (dia imediatamente 

anterior àquele em que a requerente passou a receber o benefício 

previdenciário de pensão por morte).Por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária 

desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a 

citação.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor 

das parcelas devidas.Isento o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I do 

CPC) eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 

aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: Corina Tavares 

Pimentel Maia; b) benefício concedido: amparo assistencial ao portador de 

deficiência; c) renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do 

benefício – DIB: 26/07/2013 (data do ajuizamento da ação); e) renda 

mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) data final do benefício: 

04/10/2016.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66877 Nr: 1942-63.2014.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B 

MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no 

art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 2487-41.2011.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTUNES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para manifestar a respeito da 

petição de folha 121, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 922-37.2014.811.0012

 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: SEVERINO MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Severino Miguel de Souza, em que, sustenta, em 

síntese, excesso de execução no montante de R$ 1.914,32 (um mil, 

novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), decorrente da 

utilização, pela exequente, de data de início do benefício (DIB) errônea, 

bem como cobrança de valores já pagos e equívoco no termo inicial dos 

juros de mora.

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 148).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em perfeita 

harmonia com o determinado no acórdão de fls. 125/129, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fls. 145/146.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 145/146.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (fl. 144), 
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ficando suspensa a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor em favor do 

exequente Severino Miguel de Souza e seu causídico, Dr. Helton Carlos de 

Medeiros Filho, observando os valores informados em fl. 145.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14956 Nr: 1267-18.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SÔNIA REGINA FERREIRA BASTOS, SUELI FERREIRA 

BASTOS, MARIA JOSÉ FERREIRA DA COSTA, CELIO JOSÉ FERREIRA DA 

COSTA, DELMIRA FERREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de benefício previdenciário.

No decorrer da tramitação da ação a parte autora veio a óbito em 

28/10/2012 e o patrono requereu o prosseguimento para habilitar os 

herdeiros necessários.

Herdeiros habilitados à fl. 112, quais sejam: Sônia Regina Ferreira Bastos, 

Sueli Ferreira Bastos, Célio José Ferreira da Costa, Maria José Ferreira da 

Costa e Delmira Ferreira Bastos.

Às fls. 129/132 o causídico dos exequentes informa o falecimento de Sueli 

Ferreira Bastos, pretendendo a habilitação dos herdeiros desta junto ao 

feito (fls. 133/144), quais sejam: Marli Rodrigues Bastos, Leandro Ferreira 

Bastos, Roseli Bastos da Silva.

Às fls. 147/148 há informação do falecimento exequente Célio José 

Ferreira da Costa, o qual, conforma informa os demais exequentes, não 

deixou herdeiro, devendo, pois, sua cota-parte ser revertida em favor dos 

demais exequentes, ora irmãos do “de cujus”.

Neste sentido, consabido que a habilitação ocorre quando, por falecimento 

de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo (art. 687, CPC).

Na presente lide, houve requerimento de habilitação pelos sucessores dos 

falecidos em relação à parte, conforme preceitua os artigos 687 e 688, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Assim, com fulcro de no artigo 690 do Código de Processo Civil, recebo a 

petição e ordeno a citação do requerido, para que se pronuncie no prazo 

de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 2000-37.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA ANTUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37173 Nr: 732-79.2011.811.0012

 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: MARIANA GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença que o 

Instituto Nacional do Seguro Social promove em desfavor dos cálculos 

apresentados por Mariana Gonçalves Dias, em que, sustenta, em síntese, 

excesso de execução no montante de R$ 229,68 (duzentos e vinte e nove 

reais e sessenta e oito centavos).

 Instado a manifestar, a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fl. 141 e 152).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Considerando que os cálculos da autarquia executada estão em perfeita 

harmonia com o determinado na sentença de fls. 141/148, bem como que a 

exequente concordou com o valor apresentado como devido, alternativa 

não resta que não a homologação dos cálculos de fls. 137/140.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às fls. 137/140.

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais 

eventualmente acrescidas com a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (fl. 135), 

ficando suspensa a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor em favor da 

exequente Mariana Gonçalves Dias e seu causídico, Dr. Helton Carlos de 

Medeiro Filho, observando os valores informados em fl. 138.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 1109-45.2014.811.0012

 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: NADIO MARCHESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o nome 

da mãe da requerida, eis que este é indispensável à consulta pretendida 

em fl. 59, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87663 Nr: 1194-26.2017.811.0012

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SUPER CAMPEÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise do feito verifica-se que o requerente ainda não foi intimado 

para se manifestar sobre a petição de ref. 35.

Portanto, por ora, deixo de analisar a petição de ref. 36 e, em 

consequência, determino a intimação do requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias - art. 307, parágrafo único c/c art. 335, "caput", 

ambos do CPC -, se manifestar sobre a petiçao de ref. 35.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83380 Nr: 3533-89.2016.811.0012

 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 POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O recebimento da carta de citação pelo próprio demandado é elemento 

essencial para validade do ato processual.

Ante o exposto, declaro NULA a citação efetuada à ref. 15 e determino a 

intimação da parte autora para providências em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102413 Nr: 1749-09.2018.811.0012

 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): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos comprovante de 

pagamento das custas processuais, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 229-19.2015.811.0012

 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 PIABA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1352-52.2015.811.0012

 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: WALBEM LÚCIO BRAGA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DONIZETE DA SILVA, SEBASTIÃO 

FIRMINO DE OLIVEIRA, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599, IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21.035-MT, 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o retorno da Carta 

Precatória.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96523 Nr: 6544-92.2017.811.0012

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 Vistos.

Intime-se a parte ré para que informe a localização do bem descrito na 

certidão do oficial de justiça (ref. 15), no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de incidência da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71159 Nr: 1192-27.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 229-19.2015.811.0012

 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 PIABA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82589 Nr: 3117-24.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO, 

BRUNO SAMPAIO RAMOS LIMA, MATEUS RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 INTIMEM-SE o apelado Bruno Sampaio Ramos para apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 385 de 603



contrarrazões recursais, no prazo legal (art. 600 do CPP).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-73.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE VICENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010218-73.2016.8.11.0012 REQUERENTE: 

MEIRE VICENTE FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES 

S/A CERTIDÃO Em cumprimento ao Despacho retro, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de junho de 2018, às 07h40min, horário oficial de 

Mato Grosso, que realizar-se-á na sala de audiências do Juizado Especial 

desta Comarca. Intime-se a parte Reclamante, na pessoa de seu 

respectivo advogado, advertindo-a de que o seu não comparecimento 

acarretará na extinção do processo e condenação nas custas 

processuais. Intime-se a parte Reclamada, advertindo-a de que o seu não 

comparecimento acarretará na decretação de sua revelia. Nova 

Xavantina, 06 de abril de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-31.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AMADEU JOSE DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 

2018, às 07h200min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 6 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-62.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALEXANDRE KLOSINSKI (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 6 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-08.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS REIS GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 

2018, às 10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 6 de abril de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97189 Nr: 6947-61.2017.811.0012

 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: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO CONVIVER TERCEIRA IDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 CERTIDÃO

 CERTIFICO que, o recurso apresentado pelo Ministério Público (fls. 29/61), 

foi interposto dentro do prazo legal.

 Intime-se a recorrida, na pessoa de seu advogado, para que ofereça 

contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos conclusos para apreciação 

da MMª. Juíza.

 O referido é verdade e dou fé.

Ronaldo Gonçalves da Silva

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56452 Nr: 2029-20.2014.811.0044

 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: Lurdes Hirsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jorge Luiz Hirsch, Elaine Hirsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos ajuizada por Lurdes Hisch em face de 

Espólio de Jorge Luiz Hirsch e outros.

Realizado vários atos processuais, constatou-se a morte do patrono da 

autora, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal da autora para 

constituir novo causídio.

Embora devidamente intimada, a mesma permaneceu inerte (fl.68).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relato.

Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, incisos III e X, § 1°, e o §3°, do 
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art.313, ambos do Código de Processo Civil:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

X- nos demais casos prescritos neste Código;

(...)

§3°- No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que 

iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a 

parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do 

qual extinguirá o processo sem resolução do mérito, se o autor não 

nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à 

revelia do réu, se falecido o procurador deste.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora foi localiza para constituir 

novo patrono. Contudo, permaneceu-se inerte, presumindo-se, portanto o 

desinteresse no prosseguimento da ação.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

foi relapsa.

Ante o exposto, verificada a desídia da embargante , JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, III e X, c/c 3° 

do art 313, ambos do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos , com baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65040 Nr: 2749-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo Gonçalves, Rodrigo Cesar Montanher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Borges de Moraes, João Batista de 

Souza, Silvia Bosco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS 

BARCHET - OAB:23007/O, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:348860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte exequente requereu a desistência da ação, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54177 Nr: 306-63.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora acerca da decisão a seguir transcrita haja vista que na época da 

publicação o mesmo não estava cadastrado: ..."Vistos.Analisando 

detidamente os autos, observo que o despacho de fl. 50 está equivocado. 

Motivo pelo qual, torno sem efeito.Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se.Cumpra-se.'

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55030 Nr: 1045-36.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Águas de Paranatinga LTDA, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, Josimar 

Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Intimem-se as partes executadas para que efetuem o pagamento da 

dívida, conforme requerido pela parte autora, no prazo de legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85934 Nr: 437-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto da Silva Nunes, Odair Oliveira 

Pereira, Maylon Marques da Silva Nunes, Adryel Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 138/139verso, nos termos da 

fundamentação supra.II – Encaminhe-se o presente feito a Defensoria 

Pública, tendo em vista que os réus Marcelo Augusto da Silva Nunes, 

Odair Oliveira Pereira e Maylon Marques da Silva Nunes informaram que 

não possuem condições de constituir advogado, conforme se evola à fl. 

156.III – Int.IV - Dê-se ciência ao Ministério Público.V – Após, tornem os 

autos conclusos, com urgência.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72679 Nr: 2660-90.2016.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Almeida de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo de fl. 134.

Caso decorrido intime-se pessoalmente o indiciado para constituir novo 

advogado em 10 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81652 Nr: 3110-96.2017.811.0044

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DE SOUZA SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade indicada 

para cumprimento do mandado - Em caso de dúvidas acerca do local onde 

devará ser cumprido o mandado, entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio (66) 9.9979-1510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 
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www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81653 Nr: 3111-81.2017.811.0044

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade indicada 

para cumprimento do mandado - Em caso de dúvidas acerca do local onde 

devará ser cumprido o mandado, entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio (66) 9.9979-1510.

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (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: 

01/08/2018 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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86304 Nr: 3157-36.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARESIA TERRAPLANAGENS LTDA, ADIMIR MANOEL 

CARESIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO LISTONI - OAB:

 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$ 

30,00(trinta 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 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-22.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010215-22.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 , 6 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: 8010215-22.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010215-22.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 , 6 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
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Processo Número: 8010216-07.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010216-07.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ERISLENE FERNANDES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 , 6 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) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-07.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010216-07.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ERISLENE FERNANDES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 , 6 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) 35752028

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-85.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MALAGGI (REQUERENTE)

ROSELI DE FATIMA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000068-85.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALMIR MALAGGI, ROSELI DE FATIMA CAMARGO Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 , 6 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) 35752028

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-85.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MALAGGI (REQUERENTE)

ROSELI DE FATIMA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000068-85.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALMIR MALAGGI, ROSELI DE FATIMA CAMARGO Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 , 6 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) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-62.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FACIONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010126-62.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 18.453,40; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 
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DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROGERIO FACIONI DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

8010126-62.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 18.453,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 6 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90663 Nr: 2334-97.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP, Cleuza Martins 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 1519-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilseia de Souza Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerido.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99001 Nr: 1651-26.2015.811.0013

 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): Walmir Guse, Ronildo Pereira Medeiros, 

Francisco Canindé da Silva, Francisco Canindé da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA, Cpf: 

55908519634, Filiação: Jovelina Maria da Silva e atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA ME, CNPJ: 

04809827000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... Por meio do Ofício n. 2375/2011–TCU/SECEX-4, 

chegou ao conhecimento Ministério Público Estadual que o então Prefeito 

Municipal de Conquista D´Oeste/MT, o Sr. Walmir Guse, em coautoria com 

Francisco Canindé da Silva e Ronildo Pereira Medeiros, bem como com a 

empresa Francisco Canindé da Silva ME, no ano de 2002, realizaram a 

aquisição superfaturada de uma Unidade Móvel de Saúde, no valor total de 

R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Infere-se que aludida fraude foi 

descortinada através da atuação da Polícia Federal, batizada como 

“Operação Sanguessuga”. Constata-se que, por meio da apuração 

efetivada pelos órgão federais competentes, foi evidenciado um vasto 

esquema de fraude a licitações para compra de ambulâncias em diversos 

municípios do país. Segundo consta, o grupo organizado para fraudar as 

licitações realizadas por meio de convênios junto ao Ministério da Saúde 

era composto, na sua base, por empresas da família Vedoin, cujos 

principais responsáveis eram o Sr. Darci Vedoin e seu filho Luiz Antônio 

Trevizan Vedoin. Consta, outrossim, que o esquema criminoso teve a 

participação dos então prefeitos municipais, parlamentares e servidores 

do Ministério da Saúde no engendramento das fraudes. De acordo com a 

documentação acostada, em decorrência da aludida “Operação 

Sanguessuga”, o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União 

tomaram as medidas tendentes a apurar os crimes, os atos de 

improbidade e os danos ao erário perpetrados na esfera Federal, inclusive 

em desfavor das pessoas que ora constam no polo passivo da presente 

demanda. Ocorre que os convênios firmados junto ao Ministério da Saúde 

implicavam em uma contrapartida dos municípios conveniados. No 

presente caso, foi firmado o Convênio 3550/2001 (Siafi 425850) entre o 

Município de Conquista D ´Oeste/MT e o Ministério da Saúde, no valor total 

de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo R$80.000,00 (oitenta mil 

reais) oriundos dos cofres do Fundo Nacional de Saúde e R$8.000,00 (oito 

mil reais) como contrapartida do município. Tais recursos destinavam-se à 

aquisição da unidade móvel, bem como ao seu aparelhamento. Os 

recursos do FNS foram transferidos ao Município de Conquista D 

´Oeste/MT através da ordem bancária nº 2002OB03764. Após a aquisição 

do veículo, através do procedimento licitatório 6/2002, foi realizado o 

procedimento licitatório 7/2002 destinado ao aparelhamento da unidade 

móvel, no qual sagrou-se vencedora a empresa Francisco Canindé da 

Silva ME, cujos responsáveis eram os demandados Francisco Canindé da 

Silva e Ronildo Pereira Medeiros, pelo valor de R$15.650,00 (quinze mil 

seiscentos e cinquenta reais). Entretanto, verificou-se, no Processo de 

Tomada de Contas Especial nº 020.988/2009-0 promovido pelo TCU, que o 

aparelhamento da unidade móvel de saúde foi realizada de maneira 

superfaturada, já que o valor de mercado, na época, era de R$4.749,84 

(quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos), implicando em prejuízo ao erário no montante de R$10.900,16 

(dez mil, novecentos reais e dezesseis centavos). Assim, considerando 

que dos 15.650,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta reais) pagos à 

Empresa Francisco Canindé da Silva-ME, R$7.650,00 (sete mil seiscentos 

e cinquenta reais) eram oriundos do Fundo Nacional de Saúde e 

R$8.000,00 (oito mil reais) oriundos dos cofres do Município de Conquista 

D ´Oeste/MT, o cálculo da proporcionalidade de aplicação financeira 

resultou em 48,9% à União e 51,1% ao Município. Portanto, tendo em vista 

que o prejuízo total ao erário foi de R$10.900,16 (dez mil, novecentos reais 

e dezesseis centavos), chegou-se à conclusão de que o prejuízo aos 

cofres municipais foi de R$5.569,98 (cinco mil, quinhentos e sessenta e 

nove reais e noventa e oito centavos). Desse modo, tendo os 

demandados apropriado e desviado em benefício próprio os valores acima 

referidos, devem ser condenados a devolver tais valores ao Erário do 

Município de Conquista D´Oeste, tudo devidamente atualizado com juros e 

correção monetário, desde 08 de agosto de 2002 (data do fato gerador) 

até a data do efetivo pagamento. 02) Fundamentação Jurídica. 02.01) Dos 

atos de Improbidade Administrativa. No que se refere aos atos de 

improbidade administrativa (Lei Federal n. 8.429/1992) praticados pelos 

demandados, considerando que o prazo prescricional de tais condutas é 

de 5 (cinco) anos, conforme descreve o art. 23, inc. I da referida lei, o 

mesmo já se expirou, eis que o fato ocorreu em 2002, restando apenas a 

reparação do dano, objeto da presente ação. 02.02) Ressarcimento do 

Erário. A Constituição Federal prevê no art. 37, § 5º, a imprescritibilidade 
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da pretensão de ressarcimento com relação aos atos que causem prejuízo 

ao erário, devendo o demandado ser condenado a ressarcir o patrimônio 

do Estado de Mato Grosso, no importe em que for declarado o prejuízo. Em 

suma, como bem anotado pelo E. TJSP: ‘Nos termos do artigo 1º da Lei 

Federal n. 8.429, de 1992, onde houver um único centavo em dinheiro 

público, a lei terá incidência’. (Agravo de Instrumento n. 98.387, JTJ, LEX, 

220/167). Frise-se, ainda, que todos os atos praticados por agentes 

públicos devem estar pautados pelos Princípios Constitucionais da 

Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência, conforme 

demanda o artigo 37, ‘caput’, da Constituição Federal. Desatendê-los 

implica responsabilidade administrativa, civil e penal. Neste sentido, os 

artigos 927, 'caput', e 186, do Código Civil: ‘Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

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’. Como já explicado, o requerido, 

por ação voluntária, causou prejuízo ao Município de Conquista D´Oeste, 

de modo que, nos termos dos artigos citados, deverá haver integral 

ressarcimento do dano. Assim, não sendo possível a condenação do réu 

nas sanções previstas pelos atos de improbidade praticados (art. 12, incs. 

I, II e III, da Lei 8.429/1992), resta ainda incólume a responsabilidade de 

ressarcimento do prejuízo causado ao erário, pois o § 5º, do art. 37, da 

Constituição Federal, estabelece que o dano ao patrimônio público é 

imprescritível. Determina o artigo 5º da Lei n. 8.429/1992, que: ‘Art. 5º - 

Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 

dano’. Mencionado dispositivo regulamenta o texto da Carta de Regência, 

que preceitua em seu art. 37, § 5º: ‘§ 5º A lei estabelecerá os prazos de 

prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento’. Destarte, com base no artigo 5º da Lei nº 8.429/92, bem 

como nos artigos 927, 'caput', e 186, do Código Civil, propõe-se o presente 

pedido de ressarcimento de danos causados ao erário pelo requerido. A 

respeito do dever de reparar os danos causados ao Estado, os juristas 

Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves2, discorrem: ‘Aquele que 

causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, dever este que reside na 

necessidade de recompor o patrimônio do lesado, fazendo com que este, 

tanto quanto possível, retorne ao estado em que se encontrava por 

ocasião da prática do ato lesivo. Essa concepção, hodiernamente, 

encontra-se amplamente difundida e erigida à categoria de principio geral 

de direito, sendo integralmente aplicada em se tratando de danos 

causados ao patrimônio público. Note-se, no entanto, que o texto legal não 

tem o poder de alterar a essência ou a natureza dos institutos; in casu, 

observa-se que a reparação dos danos, em essência, não representa 

uma punição para o ímprobo, pois tão somente visa repor o status quo’. 

Ademais, a conduta do demandado violou os princípios da legalidade, 

impessoalidade e moralidade da administração pública, pois atenta contra 

estes apropriar-se e desviar indevidamente a verba pública. Assegurando 

tais princípios, o art. 37, 'caput', da Constituição Federal, dispõe que: ‘Art. 

37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, (...)’. No que pertine ao princípio da moralidade 

administrativa, violado frontalmente pelo demandado, ensina Celso Antônio 

Bandeira de Mello3: ‘De acordo com ele, a Administração e seus agentes 

têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará 

violação ao próprio Direito, configurando ilicitude que as sujeita a conduta 

viciada a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta 

jurídica, na conformidade do art. 37 da Constituição. Compreendem-se em 

seu âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e 

boa-fé, tão oportunamente encarecidos pelo mestre espanhol Jesus 

Gonzales Peres em monografia preciosa’. Acerca do mesmo princípio José 

Guilherme Giacomuzzi4 assevera: 2 ‘Improbidade Administrativa’, 3 ed., Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, 

Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 10a ed., 1.998, p. 72/73; 4 

GIACOMUZZI, José Guilherme, 'A Moralidade Administrativa e a boa-fé da 

Administração Pública', São Paulo: Malheiros, 2002, p. 308. ‘Enquanto 

princípio jurídico, a moralidade também contém um aspecto objetivo (pouco 

explorado) e outro subjetivo. No primeiro, que é em verdade o mais 

fecundo campo de aplicação do princípio da moralidade, ela veicula a 

boa-fé objetiva no campo do direito público-administrativo, exigindo um 

comportamento positivo da Administração e impondo a ela deveres de 

conduta transparente e leal. A inação administrativa pode, examinado o 

caso concreto, gerar ao cidadão direito subjetivo público a prestações do 

Poder Público ou a indenizações. A proteção à confiança legítima dos 

administrados é seu principal desdobramento, não havendo, em princípio, 

óbice para o aproveitamento dos institutos decorrentes da boa-fé objetiva 

desenvolvida no campo jurídico-privado aos domínios do direito 

público-administrativo. No segundo aspecto (subjetivo) impõe um dever de 

honestidade ao administrador público, podendo-se falar em um dever de 

probidade, estando o ilícito – civil ´latu sensu´ - de improbidade previsto na 

LIA’. Como arremate, transcrevemos a liça de Uadi Lamego Bulos5: ‘A 

exata medida da moralidade administrativa é algo complexo de se delimitar, 

porque o conteúdo desse ditame varia em fundamento, grau, densidade e 

expansão. Em fundamento, porque, num sentido amplíssimo, a moralidade 

administrativa equivale ao conjunto de preceitos tirados da estrutura 

interna da Administração, os quais têm em vista a moral profissional, isto 

é, a conduta honesta, proba e honrada do “bom administrador” (Hariou). 

Em grau, porquanto, numa acepção ampla, evidencia o comportamento 

zeloso, sério, dedicado, isento dos vícios e das mazelas humanas, as 

quais comprometem o espírito público do mandatário de uma coletividade. 

Em densidade, porque o pórtico da moralidade administrativa, estritamente 

tomado, é algo que equivale á boa-fé e à lealdade, não como categorias 

que se confundam com ela, mas em oposição à astúcia, à malícia e à 

dissimulação. Em expansão, posto que, num campo muito restrito, o 

administrador é aquele que equaciona a receita e a despesa, tratando com 

lisura e decência as finanças públicas, sem desvirtuar os dinheiros do 

Estado, zelando pelo erário, ao invés de causar-lhe danos, através de 

atos eivados de improbidade’. Desse modo, tendo o demandado causado 

prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública, 

cabe o pedido de indenização, pois a Constituição Federal prevê no art. 

37, § 5º, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento com relação 

aos atos que 5 BULOS, Uadi Lamego, 'Constituição Federal Anotada', 4 

ed., São Paulo: Saraiva: 2002, p. 578. causem prejuízo ao erário, devendo 

o mesmo ser condenado a devolver os valores apropriados e desviados 

do Município de Conquista D´Oeste/MT, devidamente atualizado com juros 

e correção monetário até a data do efetivo pagamento...

Despacho/Decisão: Vistos.Aguarde-se o cumpr imento da 

missiva.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, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de abril de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163028 Nr: 1776-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPOdFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVELLYN SILVA RODRIGUES, Cpf: 

06400978127, Rg: 23077441, Filiação: Alcione Aparecida da Silva e 

Deusimar Pereira Rodrigues, natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), 

Telefone 66 99234 3629. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Suma... o Requerente, conviveu sob o mesmo teto com 

a Requerida, sob o pálio da união estável, e desta união adveio a filha 

CAMILLY FERNANDA RODRIGUES ONOFRE FARIA, nascida no dia 20 de 

julho de 2012. Que, houve a separação do Requerente e Requerida no dia 

16 de junho de 2016, a pedido da Requerida, dizendo que era nova e 

queria viver mais a vida. Que, a filha do casal ficou residindo na 
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companhia da Requerida e sua Avó Materna nesta cidade. Que, a 

Requerida, no mês de MAIO/2017, estava residindo a sua Genitora(Avó 

Materna de Camilly) na cidade de Rondonópolis-MT, e disse que IA MUDAR 

PARA CUIABÁ E NÃO TINHA CONDIÇÕES DE FICAR COM A FILHA 

CAMILLY e se o REQUERENTE PODIA FICAR COM FILHA. Prontamente o 

Requerente disse que sim ! a filha CAMILLY passou a residir com o pai, 

ora Requerente no mês de maio, inclusive, ele a matriculou na escola que 

até hoje estuda: Escola Municipal Professora Rosinei Pereira dos Santos. 

Pra demonstrar que a Requerida NÃO TEM INTERESSE de ficar com a filha, 

podemos destacar: 1) Mês de Julho de 2017 – ficou com a filha nas férias 

escolares e devolveu ao pai; 2) No mês de Novembro/2017 – A Requerida 

ficou uns 15 dias em Pontes e Lacerda-MT, nesse período ficando 

somente uns 07 dias com a filha; 3) No mês de Janeiro/2018 – A filha ficou 

na companhia da mãe por uns 20 dias. Após a mãe devolveu a filha ao 

Requerente e nada mais disse quanto a guarda. Assim, Excelência, Como 

a SITUAÇÃO FÁTICA demonstra que a filha CAMILLY está sob os 

cuidados de seu pai, ora Requerente, nada mais justo de que a JUSTIÇA 

regularizar a situação hoje existente. A Requerida após separação 

trabalhou somente um mês e não se sabe o que está fazendo para 

sobreviver na cidade de Cuiabá-MT. A Requerida vive em uma casa com 

sua prima, mesmo sua Genitora estando morando em Cuiabá-MT. Segundo 

a Doutrina, o entendimento do judiciário de querer sempre o bem da 

criança em primeiro lugar, assim, é evidente de que o REQUERENTE, 

possui MELHORES condições físicas e psíquicas para oferecer à criança 

o necessário suporte material, intelectual, educacional para seu sadio 

desenvolvimento, dentro de suas possibilidades de labor, devendo, a 

Requerida, contribuir dentro de suas possibilidades. Assim, Nobre 

Julgador(a), Tais circunstâncias demonstram que o Requerente deve 

permanecer com a guarda da criança, pois esta medida atenderá aos 

maiores interesses desta. A filha está saudável na companhia do Pai. 

CONDIÇÕES PESSSOAIS DA REQUERIDA Excelência, Fica evidente pelas 

DECLARAÇÕES firmadas por Pâmela Regina da Silva e Ermerson Espinosa 

Jovio, que a REQUERIDA atualmente NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES FÍSICAS, 

ECONÔMICAS E PSICOLÓGICAS para dar guarida a sua filha, uma vez 

que, desde o ano passado não demonstra estar trabalhando e não se tem 

conhecimento do endereço da mesma, uma vez que, perguntado está se 

negou a informar. Por que motivo ?....

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se via edital. 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, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de abril de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152246 Nr: 9004-49.2017.811.0013

 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: EVA ANDRADE GOMES

 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, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 15h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150402 Nr: 8182-60.2017.811.0013

 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: Josomeire Macedo Chaves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 14h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149981 Nr: 7926-20.2017.811.0013

 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: Francisco Celso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 14h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150594 Nr: 8277-90.2017.811.0013

 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: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 14h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150603 Nr: 8279-60.2017.811.0013

 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: Kaira Moreira Aquino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 14h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150599 Nr: 8278-75.2017.811.0013

 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 Ângela Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 11h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148863 Nr: 7414-37.2017.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Carvalho Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 11h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148699 Nr: 7268-93.2017.811.0013

 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: ELTON POQUIVIQUI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 11h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148676 Nr: 7259-34.2017.811.0013

 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: Denis Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 10h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7420-44.2017.811.0013

 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: JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 10h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149149 Nr: 7495-83.2017.811.0013

 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: Paulo Sérgio Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 10h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149137 Nr: 7493-16.2017.811.0013

 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: Valter Bonvicinio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 10h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149031 Nr: 7441-20.2017.811.0013

 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 Aparecida de Oliveira Brito Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 9h45min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151507 Nr: 8656-31.2017.811.0013

 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: GENESIO NICOLINO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 9h30min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151341 Nr: 8601-80.2017.811.0013

 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: Marcos Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 9h15min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150855 Nr: 8391-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 9h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150819 Nr: 8373-08.2017.811.0013

 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: Washington Luiz Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 8h45min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150646 Nr: 8304-73.2017.811.0013

 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: Otavio Avelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 8h30min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160606 Nr: 717-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 8h15min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160312 Nr: 592-95.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZIA DE FATIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 14/04/2018 às 8h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143086 Nr: 4890-67.2017.811.0013

 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: LUCAS OLIVEIRA GOMES, MARIA APARECIDA PIMENTA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 17h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 2802-90.2016.811.0013

 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: JOSÉ GONÇALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 17h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117786 Nr: 2805-45.2016.811.0013

 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: Geazi de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 16h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128407 Nr: 7373-07.2016.811.0013

 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: Edivania Fogaca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 16h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128035 Nr: 7207-72.2016.811.0013

 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: ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 16h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118893 Nr: 3170-02.2016.811.0013

 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: Ana Cristina Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 16h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 2616-09.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocemiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 15h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138499 Nr: 3070-13.2017.811.0013

 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: JEFERSON CANDIDO JOSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 15h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143072 Nr: 4883-75.2017.811.0013

 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 DA SILVA D EFREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 15h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143070 Nr: 4882-90.2017.811.0013

 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: José Cardoso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 15h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140744 Nr: 3982-10.2017.811.0013

 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 Helena de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 14h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 5329-49.2015.811.0013

 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: Domingos Marcondes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 14h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94780 Nr: 5551-51.2014.811.0013

 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: JONAS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 14h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128408 Nr: 7374-89.2016.811.0013

 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: LUIS DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 14h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 395 de 603



 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133521 Nr: 702-31.2017.811.0013

 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: ADELINO VALTRUDE SUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 11h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 2474-29.2017.811.0013

 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: Ideval Martinez Toro, Wilson Martinez Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 11h15min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134929 Nr: 1398-67.2017.811.0013

 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: ROSEMBERG FERREIRA GOMES

 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, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 11h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154375 Nr: 10108-76.2017.811.0013

 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: GRAZIELY PARA SILVA, DELMA SURUBI PARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 10h45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154484 Nr: 10164-12.2017.811.0013

 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 NAURALICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 10h30min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153078 Nr: 9452-22.2017.811.0013

 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: JOSE NEPOMUCENO DE BRITO, Rosineia da Silva Brito 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 10h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152971 Nr: 9410-70.2017.811.0013

 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: NUNCIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 10h para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152892 Nr: 9363-96.2017.811.0013

 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: Sérgio Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 9h30min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153622 Nr: 9696-48.2017.811.0013

 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: Rosineia Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 9h15min para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154023 Nr: 9918-16.2017.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORLANDINA MARQUES DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 9h para realização da perícia, portanto intimo 

o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e horário 

marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153832 Nr: 9819-46.2017.811.0013

 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 DE FATIMA CLEMENCIA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 8h. 45min para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 9751-96.2017.811.0013

 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: LINDAURA GOMES MIQUILINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 8h.30mim para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159601 Nr: 232-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DO NASCIMENTO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 8h. 15mim para realização da perícia, 

portanto intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no 

dia e horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158252 Nr: 11952-61.2017.811.0013

 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: Anorina da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em contato com o perito, o mesmo 

designou o dia 13/04/2018 às 8 horas para realização da perícia, portanto 

intimo o advogado para comparecer acompanhado da parte no dia e 

horário marcado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83755 Nr: 1192-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vlamir Marcos Grespam 

Junior - OAB:9.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 3486-88.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Soares Ladeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 3500-04.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Ovandro Achucarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Incialmente chamo o feito à ordem, vez que a decisão de fls. 142 é NULA, 

sendo que não é caso de abandono de causa e sim momento de análise 

dos embargos de declaração de Ref: 132/136.

Com isso, recebo os Embargos de Declaração de fls. 132/136 para 

analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá, sendo que, caso não haja 

indeferimento administrativo, a correção monetária fixada em sentença 

valerá desde a citação.

Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios de fls. 132/136.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53255 Nr: 4567-43.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHEANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 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: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Dê-se vista ao réu para que diga sobre o saldo remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 4833-69.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuzy Dias Pompermayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, karla karolina Aparecida dias Pompermayer - 

OAB:15965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87838 Nr: 5560-47.2013.811.0013

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 

LTDA-ME, Jorge Luiz Travain Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M das D N Costa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que apresente manifestação, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 181-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Oliveira de Moraes, Severino Ponte da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:PR/8123, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que indique o valor atualizado, bem como o 

CPF/CNPJ do executado. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87254 Nr: 4948-12.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEREIRA NETO - VETERINARIA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que apresente manifestação, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91908 Nr: 3330-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Duarte Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Dê-se vista ao autor para dar prosseguimento em 30 dias, sob pena de 

extinção. cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81751 Nr: 3948-11.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Freitas Faria e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 Autos do processo nº. 3948-11.2012.811.0013

Cód. nº. 81751

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 164688 Nr: 2489-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueo Felipe Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146585 Nr: 6439-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Massai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 V – DISPOSITIVOPor todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para, CONDENAR o acusado LEANDRO MASSAI, epiteto 

"MASSAI", brasileiro, convivente, pintor, nascido em 27 de março de 1994, 

natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Mirta Patricia Massai, RG n° 

24543446 SSP/MT, residente e domiciliado à Av. José Martins Monteiro, 

s/n, Centro, próximo a igreja tenda da benção, Pontes e Lacerda/MT, 

Telefone: (65) 99619-7791, atualmente recolhido no CDP local; como 

incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105263 Nr: 4247-80.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 Vistos, etc.

Verifico que o armamento apreendido nos autos não mais interessa à 

persecução penal, pois já foi submetido à perícia pela POLITEC e as partes 

já tiveram vista do laudo, não tendo pleiteado quaisquer diligências 

complementares.

Até o momento não houve pedido de restituição, e por isso determino a 

remessa do armamento ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.

Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, certificando-se nos 

autos.

CUMPRA-SE A DETERMINAÇÃO ANTERIOR.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DO PRADO BOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRENTAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença a seguir transcrita. 

"Tendo em vista que não compete aos Juizados Especiais demanda 

monitória diante do procedimento específico, consoante ENUNCIADO 8 – 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais. Isso posto, Julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo.PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo dando as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TORRES DOS SANTOS MARCHETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da autora para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida do inteiro teor da sentença: "Como preconiza 

o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 
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contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público para se manifestar nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-39.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DENIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação do defensor público para apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes promovente e promovida do inteiro teor da sentença 

"Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente e promovida do inteiro teor da sentença: "A 

vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou 

atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. O dano moral 

é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza 

os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in Curso 

de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora 

Saraiva, pág. 67/68, in verbis: A jurisprudência é pacífica que só a dor real 

e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes 

emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional 

é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). O incômodo, preocupação, 

perda da tranqüilidade, que passou o Reclamante em razão da demora na 

entrega do produto adquirido, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações. Ademais, no presente caso, ficou comprovado 

pelo requerido a existência de anotações precedentes o que culmina por 

não caracteriza o abalo passível de reparação por dano moral, ex v da 

súmula 385 do STJ. Consoante entendimento a indenização por danos 

morais decorrente de cadastramento em órgão de restrição ao crédito 

pressupõe a demonstração de que a anotação é apta a gerar abalo ao 

bom nome de quem formula a reclamação, hipótese que não se coaduna 

com a existência de várias anotações. PELO EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada 

e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicia. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo dando as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Em se tratando de demanda que encessita de 

perícia grafotécnica para comprovar a celebração da avença ou não, 

reconhecendo de que se trata de causa complexa, o que dá ensejo à 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os 

pedidos formulados neste processo, julgo-o extinto, com fundamento no 

artigo 51, II, da Lei 9.099/95."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA MEIRELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 14 de maio de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL VARGA TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 
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audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-90.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-17.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DE JESUS CUNHA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes para manifestarem no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VILELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-45.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte executada para cumprimento do acórdão, sob 

pena de aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA COSMES PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida e patrono a fim que compareçam a audiência 

designada para o dia 21 de maio de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIRDEM LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MERCLY PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de maio de 2018, às 14h50min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 5256-94.2003.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Nunes Rocha, Joaquim Nunes Rocha Filho, 

Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, Sílvio Romero Ribeiro Nunes Rocha, 

Louremberg Ribeiro Nunes Rocha, Benedito César Ribeiro Nunes Rocha, 

Janaina Selere Nunes Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irantina Ribeiro Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777, 

Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Diante do pedido verbal aventado pelo causídico atuante neste feito, 

RESTITUO os autos à secretaria, a fim de possibilita-lo vistas dos autos, 

por cinco (05) dias.

Após o transcurso do prazo PROMOVA-SE, a secretaria, os atos 

necessários ao regular processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78313 Nr: 295-85.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Barbosa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Assim, em consonância com a fala do Parquet, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado GILBERTO LUIS 

BARBOSA JUNIOR, mantendo a prisão desse, vez que permanecem 

presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da prisão 

preventiva.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 

05 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 2260-35.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista da Silva Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Código: 77527
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DECISÃO

VISTO,

Trata-se de ação penal objetivado apurar crime cometido, em tese, por 

EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES, dando-o como incurso no artigo 

33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Apresentada defesa preliminar à fl. 75, sem a suscitação de preliminares.

POIS BEM.

Os autos estão na fase do art. 55, § 4º da Nova Lei de Drogas.

Assim, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de EVANGELISTA DA 

SILVA DELMONDES, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o especial e o rito o da Lei 11.343/2006.

Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2018, às 

14h00min (MT).

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Cite-se o acusado.

Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes em outros municípios, 

exceto as contiguas.

Oficie-se a Autoridade Policial solicitando a laudo pericial definitivo da 

droga apreendida, caso ainda não conste nos autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 05 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77415 Nr: 2187-63.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins de Siqueira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:MT/17805

 Código: 77415

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA FILHO, pela suposta prática do crime 

tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Denota-se dos autos que foi apresentada defesa prévia às fls. 154/156.

 Com efeito, o nobre defensor não juntou aos autos procuração a qual lhe 

outorga poderes para atuar em favor do réu.

Ademais, o réu até a presente data não foi notificado pessoalmente, 

oportunidade em que poderia informar a constituição do causídico e suprir 

o documento de procuração.

Assim, INTIME-SE o nobre causídico para que junte aos autos procuração 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, diligencie o cumprimento da missiva expedida à fl. 150.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 05 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “Vistos etc. Primeiramente, defiro o pedido do advogado, determinando 

que seja cumprido o direito de visita da genitora aos domingos, conforme 

deferido às fl. 92, devendo a psicóloga do município KELLY proceder a 

retirada da menor na casa do genitor e entrega-la a casa da genitora no 

horário determinado, fazendo a devolução na casa do genitor, 

considerando a animosidades entre as partes. DEFIRO o pedido do 

advogado da requerida, proceda-se conforme pugnado, assim, 

ATENTE-SE A SECRETÁRIA ao cumprimento integral da decisão anterior, 

COM MÁXIMA URGÊNCIA, devendo oficiar ao Município de Poxoreu para 

imediato acompanhamento médico com laudo nos autos, devendo tal 

acompanhamento ser realizado no prazo máximo de 30 dias, sob pena de 

multa. No mais, considerando que vai ocorrer a Oficina de Pais e Filhos no 

dia 12/05/2018, INCLUA-SE AS PARTES para que participem de tal evento. 

OFICIE-SE. CUMPRA-SE, EXPEDINDO O NECESSÁRIO. Por fim, designo 

audiência para o dia 19 de abril de 2018, às 14h00 para oitiva da menor 

Kelly. Intime-se a menor para comparecer ao ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72685 Nr: 1982-68.2016.811.0014

 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: Hélio José Seibt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 “Vistos, INTIME-SE, novamente, o perito nomeado à fl. 68. Devendo 

aportar aos autos o laudo pericial. Com o laudo, INTIMEM-SE as partes 

para apresentarem memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77503 Nr: 2243-96.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orniere Gomes Castanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Guimarães Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Tendo em vista que a parte autora não reside nesta comarca, 

bem como, a matéria discutida nos autos não compete a este juízo o seu 

julgamento pois, conforme a Ordem de Serviço nº 01/2018 expedida pela 

Diretoria do Foro da comarca de Primavera do Leste: “CONSIDERANDO a 

edição da Lei Estadual nº 10.500/2017, que dispõe sobre a consolidação 

das divisas intermunicipais Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, 

Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Verde, 

Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General 

Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nobres, Nova 

Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, 

Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, 

Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo 

Antônio do Leveger, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e 

Torixoréu e dá outras providências; (...) RESOLVE: I - Determinar que os 

mandados de intimação e demais atos processuais a serem cumpridos na 

localidade denominada 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) sejam efetivados pelos Oficiais de Justiça de Primavera do Leste. 

(...)”, não se vislumbra quaisquer razões a justificarem o tramitar do 

presente feito neste juízo. Posto isso, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente ação e, por 

consectário lógico, DETERMINO o retorno do feito para uma das varas 

cíveis da comarca de Primavera do Leste/MT. No mais, proceda-se as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 1385-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Babaçu Ltda, Frederico Wagner França 

Tannure Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Almeida, Ireno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:/PR- 55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado Franco - 

OAB:MT-15.218-O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Diego Oliveira da Silva - OAB:MT-13.743

 “Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi devidamente 

intimada, CANCELO O PRESENTE ATO. Deste modo, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestar-se em relação a certidão de fl. 189, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26632 Nr: 608-61.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEP - Companhia de Desenvolvimento de 

Poxoréu-MT, Município de Poxoréu - MT, Aminadalb Alves de Souza, 

Edison Luis de Oliveira, Atilio Floravanti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Alves da Costa - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Sirleia 

Strobel - OAB:5256, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 “VISTO, etc, Neste ato foi realizado o depoimento pessoal da 

representante do requerente, no mais, permaneçam os autos conclusos 

em Gabinete para análise dos pedidos e saneamento do feito. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 987-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lourimar da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Tendo em vista que fora realizada a oitiva da testemunha 

faltante e, não houve pedido de diligencias, ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. Deste modo, permaneçam os autos conclusos em gabinete 

para a prolação da sentença. Cumpra-se.”. N

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76972 Nr: 1935-60.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSL, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Documentos com a finalidade de “expedir” Intimações das 

partes, para comparecerem em audiência de Conciliação/Mediação que foi 

designada para o dia 18/4/2018, ás 13h00min., no Fórum local, conforme 

recibo de agendamento em anexo.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56979 Nr: 2334-37.2014.811.0033

 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: JOSEFA TENCIANO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T., MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do laudo pericial de fls. 160/172, conforme disposto no artigo 477, 

§1º, do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18897 Nr: 670-15.2007.811.0033

 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: JOSÉ KARA JOSÉ, JULIETA CURY KARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR M. MENDONÇA, NADIR JACOB 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAINA FAVA 

BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA SANCHES CASATI - 

OAB:9422/MT, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT, TATIANA 

FIUMARO TOSTA KONAGESKI - OAB:9402 - B/MT

 Nos termos da CNGC Judicial, intimo Vossa Excelência, Dr. Valdir Bruno 

Engel Junior OAB/MT 8.013, para que no prazo de 03 dias, devolva os 

autos citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66902 Nr: 2795-38.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 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:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiçã de fls. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24303 Nr: 1540-89.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO, CRISTINA 

ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO, PEDRO STRUZIATO, 

BERENICE PESCAROLO STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:234989/SP, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Autos nº 1540-89.2009.811.0033 – Cód. 24303

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo consignado pelo 

exequente à fls. 173/174.
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Decorrido o prazo, intime-se a exequente acerca do lapso temporal, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 05 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 2408-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA, JOAO 

CARLOS SEHN, JOSUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2408-23.2016.811.0033 – Cód. 66167

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo requerente à fl. 97.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 05 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78481 Nr: 808-93.2018.811.0033

 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: DANIEL OSWALDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACULERE AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 808-93.2018.811.0033

CÓDIGO: 78481

AUTOR: DANIEL OSWALDO RAMOS

REQUERIDO: BACULARE AGROPECUARIA LTDA

DESPACHO

Vistos.

Cite-se o requerido para responder a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se mandado de citação dos confinantes do imóvel para 

responderem a ação, no prazo legal.

Citem-se, por edital, terceiros interessados, ausentes e incertos, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse jurídico na causa 

a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e documentos que a instruem.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 05 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 342 Nr: 159-37.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, 

SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, NILTON PAULO SOARES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Intimo a parte excipiente para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31655 Nr: 2411-51.2011.811.0033

 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: ROSA EVANGELISTA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75436 Nr: 3582-33.2017.811.0033

 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: LINDINETE DA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT20003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

no prazo legal, apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça (fls. 105).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 295-72.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Autos nº 295-72.2011.811.0033 – Cód. 29547

Vistos.

 Manifeste-se o exequente sobre o extrato de fl. 128, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Inicialmente, determino a intimação da exequente para aportar aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, matrícula atualizada do imóvel, visando 

demonstrar que os executados são proprietários do imóvel que o 

exequente pretende seja penhorado.

Cumprida a diligência acima determinada, considerando que a penhora de 

bens imóveis, por expressa disposição legal do artigo 845, § 1º do CPC, 

independentemente de onde estejam localizados, pode se dar por termo 

nos autos, defiro a realização da penhora por esse meio dos bens de fls. 

59/60, com a nomeação dos executados como fiéis depositários.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado e intimação 
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dos devedores (e seus eventuais cônjuges, tratando-se de bens imóveis) 

quanto aos termos de penhora e avaliação para que estes, querendo, 

ofereçam embargos, no prazo legal.

Sem prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, 

deverá o exequente providenciar, depois de formalizado o termo de 

penhora, a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 06 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 2168-73.2012.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2168-73.2012.811.0033 – Cód. 50324

Vistos.

Intime-se pessoalmente a requerente a promover os atos e diligências que 

lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção 

de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78555 Nr: 827-02.2018.811.0033

 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: DEISY FERNANDA MORO ALCÂNTARA, EDSON 

STUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para 

designação de sessão de conciliação/mediação.Cite-se a parte requerida 

e intimem-se as partes para comparecimento, sendo que a intimação do 

autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e Provimento n. 09/2016 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As partes deverão estar 

cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com 

arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do 

Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de 

Processo Civil.Havendo concil iação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido 

sair intimado para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo 

Civil.Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, 

intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 

(dez) dias e, em seguida, voltem para decisão.Sem prejuízos, determino a 

intimação do douto causídico da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder ao desentranhamento da peça encartada à fl. 36, posto 

que sem protocolo, bem como pelo fato de que pertence a autos 

diversos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 06 

de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 736-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 736-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 1281-21.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 1281-21.2014.811.0033 – Código 55604

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

PARTE RÉ: FABIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

CITANDO(A, S): Executados(as): Fabio Almeida do Nascimento, Cpf: 

93737513104 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Acre 270, 

Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 26.109,55

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 
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os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: (...) O Exequente é credor do Executado da 

importância de R$ 14.722,76, representada pela Cédula de Crédito 

Bancário – Financiamento para aquisição de bens e/ou serviços – CDC – 

PF – nº 631/2397717, agência 691, celebrada em data 25.09.2008, onde o 

exequente emprestou ao executado, a importância de R$ 6.994,20, para 

ser restituída em 48 parcelas nos valor de R$320,06, vencendo a primeira 

em 08/11/2008 e a última em 08/10/2012.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 

57. Assim, proceda-se a citação por edital de Fabio Almeida do 

Nascimento, fixando-o no átrio do fórum por 20 (vinte) dias e publicado no 

website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para, querendo, 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia útil 

seguinte ao fim do prazo da dilação do edital (CPC, art. 231, IV), sob pena 

de ser nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV). 2. 

Decorrido os prazos, certifiquem-se e voltem-me conclusos.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 6 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.: 78408 Nr: 771-66.2018.811.0033

 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: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência antecipada.Inadmissível a transação, desde já 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 (vinte e oito) de 

junho de 2018, às 14h30min.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)Intime-se, via Dje, o patrono da parte autora do 

teor desta decisão, bem como para, juntamente com a Requerente, 

comparecerem na audiência designada, para qual deverão trazer suas 

testemunhas independentemente de intimação, sob pena de 

desistência.b)Proceda-se à citação do Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a 

contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344), bem como para comparecer na 

audiência;c)Apresentada a contestação, intime-se o patrono da 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que entender de direito.d)Após, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-76.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Informo a Vossa Excelência a sua nomeação nos autos identificados, bem 

como, intimo-a para apresentar as Contrarrazões ao Recurso.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000042-23.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 1000042-23.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO FIALHO 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Liquidação de Sentença por Arbitramento JOAO FIALHO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A. Aduz, que o Ministério Público do Estado do 

Acre moveu Ação Civil Pública, nº. 080022444.2013.8.01.0001, em face 

da Ré, Ympactus Comercial e seus sócios, pela comercialização do 

serviço VoIP (Voice over Internet Protocol), denominado 99telexfree, por 

ser constituída no formato de pirâmide financeira. Relata que a ação civil 

pública foi julgada parcialmente procedência da ação, declarando a 

nulidade do contrato firmado entre os partners e divulgadores. Com base 

da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública nº. 

080022444.2013.8.01.0001, postula pelo ressarcimento dos investimentos 

e bonificações oriundos de seu contrato com a empresa ré. Sucinto 

relatório. Decido. Cuida-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento 

ajuizada JOAO FIALHO, em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A. 

Analisando os autos, verifico a impossibilidade do processamento do pleito 

perante o Juizado Especial Civil, ante a iliquidez do titulo judicial, ora 

executado. Estabelece o art. 52, da Lei n. 9.099/95, que: “Art. 52. A 

execução de sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: I – as sentenças serão necessariamente liquidas, contendo a 

conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;”. 

Desta feita, resta evidente que para a execução no juizado especial é 

necessário que a sentença seja líquida, o que não é o caso dos autos, 

tanto que o autor postula pela liquidação. Ademais, o pedido de liquidação 

da sentença é claramente incompatível com o rito do Juizado Especial, 

estabelecido na Lei n. 9.099/95, ante a complexidade da causa, uma vez 

que após a requisição de diversos documentos relativos a pagamentos e 

relatórios de transação entre as partes, será necessária a realização de 

perícia. Assim, diante da impossibilidade do processamento da presente 

ação no Juizado Especial haja vista a iliquidez do titulo judicial, aliada a 

complexidade da causa, ante a necessidade de prova pericial , indefiro a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 16 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-05.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GONCALVES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010132-05.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ELIANE 

GONCALVES AMARAL REQUERIDO: G DE OLIVEIRA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório. Forte no art. 38 da Lei n.° 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 11214723), 

deixando de apresentar, até a presente data, qualquer justificativa de 
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ausência, o que determina a extinção do processo, a teor da regra 

insculpida no art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, pois a contumácia da 

parte autora impõe essa providência. Assim, deverá arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, conforme orienta o § 2.° 

do citado dispositivo da Lei dos Juizados Especiais. Nestas 

circunstâncias, impositiva a extinção do processo. Inteligência do art. 51, 

inciso I e § 1.°, da Lei n.° 9.099/1995. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimada a sucumbente a 

prepará-lo, conforme retro-expendido. Caso não quite as custas, 

determino que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22749 Nr: 223-37.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRO, GOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se ofício a empresa A. Panucci & Filhos LTDA, para que informe 

se o requerido faz parte de seu quadro de funcionários, sendo positiva, 

determino a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado a 

ser depositado na conta acostada aos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS, ILDEBRANDO 

JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA NUBIA 

MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, manifestar-se quanto à manifestação do perito apresentada nos 

autos (fls. 7281), a qual refere-se a despesas de deslocamento do perito 

para comparecimento em audiência designada para o dia 16/04/2018 às 

12h00min nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56939 Nr: 2479-74.2016.811.0049

 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: PAULO ERONI DE MOURA, ARMINDO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO CAMPOS PAES, ALCEBIADES 

ARAUJO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida através 

de seu advogado dos documentos e fotos de satelites de fls. 217/224, 

juntado aos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 1400-94.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MENDONÇA, NESTOR SEVERINO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO MENDONÇA, Cpf: 

26915642153, Rg: 1.220.858, Filiação: Severino de Mendonça e Daise 

Alves de Mendonça, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

agropecúarista, Telefone 3554-2029 e atualmente em local incerto e não 

sabido NESTOR SEVERINO DE MENDONÇA, Cpf: 03576493115, Rg: 

38.213, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, agricultor. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI EM 

DESFAVOR DE RICARDO MENDONÇA E NESTOR SEVERINO DE 

MENDONÇA, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, verifico ter sido realizada 

tentativa de citação do executado fls. 50, fls. 59-v, fls. 64 e fls. 65, 

estando este em lugar incerto e não sabido.Assim, defiro o pedido de fl. 

67, estando o executado em local ignorado por este juízo. Determino a 

expedição do competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 

(trinta) dias para a citação do executado.Transcorrido o prazo do edital 

sem resposta, nomeio, desde já, curador especial para patrocinar a 

defesa do executado citado por edital, o advogado Dr. Kayo Rhudson 

Carvalho, OAB/MT 22.315-O.Intime-se o curador especial para 

manifestação em 15 (quinze) dias.Consigno que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do processo.Após, intime-se a parte 

autora para manifestação em 15 (quinze) dias.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, 04 de abril de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64717 Nr: 737-43.2018.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SELMIRA DE FAVERI, Filiação: Ernestina 

de Moura e José Machado, data de nascimento: 14/01/1951, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO SEM BENS 

A PARTILHA PROPOSTA POR GERCI SPEDITO DE FAVERI EM FACE DE 

SELMIRA DE FAVERI, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS 

AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de divórcio direto sem bens a 

partilha proposta por Gerci Spedito De Faveri em face de Selmira De 

Faveri, todos devidamente qualificados nos autos.Aduz o requerente 

haver contraído matrimônio com a requerida em 03 de maio de 1967 

resultando com fruto desta relação 09 (nove) filhos já maiores e 

capazes.Relata que com o fim da relação em 1985, realizaram a partilha de 

todos os bens adquiridos em comum.Postula ao final que a requerente 

passe a utilizar seu nome de solteira. Com a inicial juntou documentos de 

fls. 04/12.Vieram-me conclusos.Fundamento. Decido.Recebo a 

inicial.Tendo em vista a requerida se encontrar em local incerto e não 

sabido, determino a expedição do competente edital, com o prazo para 

cumprimento de 30 (trinta) dias para a citação da ré.Transcorrido o prazo 

do edital sem resposta, nomeio, desde já, curadora especial para 

patrocinar a defesa da requerida citada por edital, a advogada Dra. Ana 

Paula Rezende Vilela, OAB/MG 158631.Intime-se a curadora especial para 

manifestação em 15 (quinze) dias.Consigno que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do processo.Após, intime-se a parte 

autora para manifestação em 15 (quinze) dias.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, 04 de abril de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47036 Nr: 1023-60.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PIRES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO PIRES TEIXEIRA, Cpf: 

08542910168, Rg: 205638, Filiação: Olimpia Pires Sobrinho e Otavio 

Teixeira de Souza, data de nascimento: 15/11/1953, brasileiro(a), 

solteiro(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FACE DE 

ALBERTO PIRES TEIXEIRA, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS 

AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de Alberto Pires 

Teixeira, todos devidamente qualificados nos autos. Analisados os autos, 

constato haverem sido realizadas todas as possíveis diligências para 

localização do requerido, tendo sido todas infrutíferas (fls. 71, 78 e 

91/94).Assim, DEFIRO o pedido de fls. 107/108, estando a parte executada 

em local ignorado por este juízo. DETERMINO a expedição do competente 

edital, com o prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias, de citação do 

requerido para, caso queiram, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Transcorrido o prazo do edital sem 

resposta, nomeio, desde já, curador especial para patrocinar a parte 

requerida citada por edital, o advogado Dr. Erivaldo da Silva Coelho, 

OAB/DF 42449.Intime-se o curador especial para manifestação em 15 

(quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao 

final do processo.Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.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, 04 de abril de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51158 Nr: 1401-79.2015.811.0049

 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 ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO MENDONÇA, Cpf: 

26915642153, Rg: 1.220.858, Filiação: Severino de Mendonça e Daise 

Alves de Mendonça, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

agropecúarista, Telefone 3554-2029. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO MONITÓRIA APRESENTADA PELA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI EM DESFAVOR DE RICARDO MENDONÇA, 

TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, verifico ter sido realizada 

tentativa de citação do executado fls. 61, fls. 66-v. e fls. 67 v., estando 

este em lugar incerto e não sabido.Assim, defiro o pedido de fl. 70, 

estando o executado em local ignorado por este juízo. Determino a 

expedição do competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 

(trinta) dias para a citação do executado.Transcorrido o prazo do edital 

sem resposta, nomeio, desde já, curadora especial para patrocinar a 

defesa do executado citado por edital, à advogada Dra. Ana Paula 

Rezende Vilela, OAB/MG 158631.Intime-se a curadora especial para 

manifestação em 15 (quinze) dias.Consigno que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do processo.Após, intime-se a parte 

autora para manifestação em 15 (quinze) dias.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, 
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digitei.

Vila Rica, 04 de abril de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55188 Nr: 1550-41.2016.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA CAETANO DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, ROZEN 

COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, GILBERTO FLÁVIO GOELLNER, 

GASPAR DOMINGOS LAZARI, NELSON JOSÉ VIGOLO, EDMILSON 

BATISTA DO NASCIMENTO, ESTADO DE MATO GROSSO, DANIELA 

CAROLINA DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ 

DO XINGU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902-A/MT, 

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659, STHEFANO 

MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da contestação de fls. 1253/1272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2430-96.2017.811.0049

 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: ELISIANI DA SILVA GASPARETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE VILA RICA/MT, JOSÉ DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, em consequência, 

concedo a ordem para declarar nula a inclusão do desconto de código 460 

(redução de despesa de pessoal efetivo) no contracheque da impetrante 

e ordenar a restituição dos valores descontados, com juros legais e 

correção monetária, desde a data da impetração do writ, ou seja, 

setembro de 2017.Processo isento de custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem.se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 2762-97.2016.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, KSA, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico ter sido realizada diversas tentativas de 

citação do executado (fls. 33/34 e fls. 37/41), estando este em lugar 

incerto e não sabido.

Assim, defiro o pedido de fl. 42, estando o executado em local ignorado 

por este juízo. Determino a expedição do competente edital, com o prazo 

para cumprimento de 30 (trinta) dias para a citação do executado.

Transcorrido o prazo do edital sem resposta, nomeio, desde já, curador 

especial para patrocinar a defesa do executado citado por edital, o 

advogado Dr. Marcos André Schwingel, OAB/MT 8.957.

Intime-se o curador especial para manifestação em 15 (quinze) dias.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

processo.

Após, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59881 Nr: 1151-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 Analisando com acuidade os autos, verifico ser necessária a realização 

de audiência para tentativa de composição entre as partes.Assim, designo 

a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de junho 

de 2018, às 15:00 horas. Acolho ainda o parecer Ministerial, determino a 

intimação das partes para, caso queira, apresente seu rol de 

testemunhas, para produção de prova oral, que deverá ser juntado aos 

autos em até 15 (quinze) dias, nos termos do art. 357, §4° do CPC.Advirto 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por 

ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, mediante carta com 

AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os 

comprovantes desta intimação. É facultado apresentá-las no ato 

independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo no prazo 

sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.Ressalto haver a 

possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 

4º do aludido dispositivo de Lei. Advirto, ainda, as partes que se a 

sentença for proferida em audiência, eventual recurso voluntário terá o 

início da contagem do seu prazo a partir da data da audiência, 

independentemente de qualquer intimação outra, estando as partes e seus 

procuradores presentes ou não, conforme expressa ordem do art. 1.003, 

§ 1.º, do CPC.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expedindo-se o 

necessário.Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49858 Nr: 2022-50.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de concessão de benefício proposta por JOSÉ VIEIRA 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, à ref. 25 a parte autora colacionou aos autos 

petição pugnando pela desistência da ação, e consequente extinção do 

feito.

Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Por consequencia, cancelo a pericia médica anteriormente designada.

Sem custas e honorários.

P.R. I.C.
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54091 Nr: 389-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de 

RAQUEL PRANTE KLASENER, ambos qualificados nos autos.

O autor requereu a desistência da ação (ref.06), pugnando pela extinção 

do processo.

É o breve relato. Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que ainda não citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Custas remanescentes pelo autor. Sem honorários.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54281 Nr: 476-23.2018.811.0035

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420/MT

 DETERMINO à autoridade policial que providencie laudo de exame de 

corpo de delito complementar no representado. Com a juntada do laudo, 

abra-se vista às partes, em seguida, conclusos. Sem prejuízo, em 

conformidade com os artigos 186 e seguintes do ECA, abra-se vista do 

autos ao defensor dativo para que apresente defesa prévia no prazo de 

três (03) dias. Ressalto que os honorários advocatícios serão fixados 

oportunamente. Às providências."Nada mais havendo consignar, por mim, 

Rayana Vichieti Rezende, assessora de gabinete, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito_____________________________________ 

_________________________________ Drª.Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais Dr. Jackson Ricardo Freier Promotora de Justiça Defensor 

D a t i v o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_________________________________ Ernandes Dos Santos Lima 

Antônia Rodrigues Dos Santos Lima Menor InfratorRepresentante Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9321 Nr: 188-27.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete Leal, Aparecido Donizete 

Leal Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 DESPACHO.

Vistos etc.

Expeço alvará nesta data.

No mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39583 Nr: 1086-93.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Anastácio de Melo, MHMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Mahis Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Ante ao teor do petitório de ref. 42, remetam-se os autos ao CEJUSC para 

realização de audiência de conciliação.

Cumpra-se.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37294 Nr: 161-97.2015.811.0035

 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 Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Cód. 37294

Vistos etc.

 Cuida-se de termo de acordo entabulado entre as partes Ministério Público 

e Município de Alto Garças/MT, pelos fatos e fundamentos expostos. 

(ref.74)

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.74, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,”b” do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33321 Nr: 1715-38.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR REPLIN BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto José Meselira - 

OAB:OAB/PR 48127, FRANCIELLI SCALCON - OAB:39.377/PR, Gislaine 
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Sara Moreira Moraes Martins - OAB:7.062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 33321

Espécie: Procedimento Ordinário

 Data e horário: Quinta - feira, 05 de Abril de 2018, 15h40min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor: Dr. Elton Oliveira Amaral

Testemunha: Vanderlei Luiz Marques

Denunciado: Ildemar Replin Balbino

Advogado: Dr. Moisés Barbosa de Queiroz

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, Aberta a audiência, aos cinco dias do mês de abril de 

dois mil e dezoito (05.04.2018), às 15h40min, na Sala de Audiência da 

Comarca de Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Primeiramente cumpre mencionar que fora nomeado para o ato como 

advogado dativo DR. MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ – OAB/MT N.º 11. 

759, eis que a Defensoria Pública Estadual encontra-se em gozo de férias.

Na presente solenidade foi ouvida a testemunha, tudo conforme mídia 

audiovisual em anexo.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc. Declaro encerrada 

a instrução processual. Dê-se vistas as partes para apresentação 

sucessiva de alegações finais no prazo legal. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

Arbitro os honorários advocatícios ao advogado dativo DR. MOISÉS 

BARBOSA DE QUEIROZ – OAB/MT N.º 11. 759, no valor 01 (uma) URH. 

Expeça-se a competente certidão.

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Moisés Barbosa de Queiroz

 Promotor de Justiça Advogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40362 Nr: 1376-11.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos etc.

Considerando-se que cabe ao juiz conciliar as partes a todo momento, 

bem como a existência de manifestação de uma das partes favorável à 

realização da audiência de conciliação, INDEFIRO o pedido.

No mais, aguarde-se a audiência retro designada. Em seguida, conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32280 Nr: 587-80.2013.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Janete dos Santos Padilha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657/B e 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Considerando o depósito efetivado de fl. 75, nos termos da CNGC, 

IMPULSIONO os autos ao requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sob pena de presumir-se a quitação integral do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 195-67.2018.811.0035

 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: GILVAN DO NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao advogado da parte 

autora, para que o apresente na audiência conciliatória designada no 

CEJUSC, ante a não localização para intimação através de oficial de justiça 

- REF. 25.

 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 requerida, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 3748 Nr: 322-93.2004.811.0035

 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: Petrobras Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petromaster - Revenda de Combustível Ltda, 

Irandir Araújo Maciel, Mirtes Elisa Fantim Maciel, Anderson Fantim Almeida, 

Patrícia Fantim Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos intime-se ao requerente para 

que informe quanto à satisfação do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que seu silencio será entendido como anuência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12596 Nr: 1354-60.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Souza Galvão, Maria 

Aparecida Vale Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio de Souza 

Galvão - OAB:12.486

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos aos exequentes para que se 

manifestem informando quanto ao pagamento do débito, no prazo de 

05(cinco) dias, consignando que o silêncio será interpretado como 

quitação integral do débito. Consigno, mais, que o Alvará expedido se 

refere ao depósito de fls. 319/320, porém, há saldo em conta judicial, no 

importe de R$ 1.599,73 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e 

setenta e três centavos), sem determinação para liberação a quem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 392-22.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., 

Antonio Carlos Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:OAB/MT 15.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP/344245, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:SP/185048

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Virtual

Código: 54107

Espécie: Carta Precatória – Cartas – Processo Criminal

Data e horário: Quarta-feira, 04 de abril, 17h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Advogada: Jacqueline Cecilio de Oliveira

Requerido: Louis Dreyfus Company Brasil S/A

Requerido: Antonio Carlos Rodrigues Ferreira

 Testemunha: Claudio Luchini

 Testemunha: Vilmar Gomes Borges

 Defensor Dativo: Dr. Renan Araújo Gouveia Martins

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos quatro dias do mês de março de dois mil e dezoito 

(04.04.2018), às 17h30min, na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Primeiramente cumpre mencionar que fora nomeado para o ato como 

advogado dativo o Dr. Renan Araújo Gouveia Martins, eis que a 

Defensoria Pública Estadual encontra-se em gozo de férias.

Na presente solenidade foi feita a inquirição das testemunhas, tudo 

conforme mídia audiovisual, em anexo.

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Cumprida a finalidade do ato, 

devolvam-se os autos à origem com as homenagens de estilo. Às 

providências.”

Arbitro os honorários advocatícios ao advogado dativo DR. RENAN 

ARAÚJO GOUVEIA MARTINS OAB/MT Nº 22053, no valor 01 (uma) URH. 

Expeça-se a competente certidão”.

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 Antonio Carlos Rodrigues Ferreira Dr. Renan Araújo Gouveia Martins

 Requerido Defensor Dativo

 _______________________________________

 Jacqueline Cecilio de Oliveira

 Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46498 Nr: 286-94.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIANA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Considerando a necessidade de produção de prova oral no caso em 

apreço, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/05/2018, às 17h00min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada no reduzido número de servidores.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando 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 do NCPC).

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 intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

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 expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44124 Nr: 1168-90.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Camargo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:17581/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual é 

imprescindível a instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 
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ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 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.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 26/04/2018 às 14h00min.

Intimem-se o(s) reú (s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10475 Nr: 1012-83.2008.811.0035

 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: GAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 10475

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de constituição e dissolução de sociedade de fato 

proposta por Gilson Antonio Jacob em face de Nilcirlene Cruz, pelos fatos 

e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente às fls. 139/140, adveio petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado às fls. 139/140, 

faz-se mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Em que pesa no termo de acordo compulsado pelas partes onde pede a 

isenção de custas de Gilson Antônio Jacob, verifico nos autos que o 

mesmo não participa da AJG.

 Custas e honorários advocatícios pelo autor.

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.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 28 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria 11/2015-DF, datada de 28/09/2015 e designar 

os servidores abaixo nominadas para comporem a Comissão para 

Cadastro das Entidades:

 Geovana Ferreira,Gestora Geral, matrícula 13023;

 Gleide de Oliveira Moura, matrícula 11919;

 Marlene Aparecida Ressutte, Assistente Social, matrícula 8829;

Simone Rezende Barbosa Pereira, psicóloga, matricula 31918 e

Marcelo Artiolli Barnabe, assessor de gabinete II, matrícula 33108.

Art. 2º - Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Alto Taquari, 04 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1042-34.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Moreira dias - ME, Ivanildo Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casagrande e Fracaro Ltda - ME, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amim Antônio Fonseca - 

OAB:12.951-B/MS, Ricardo Cruvinel Cardoso - OAB:16.646/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Ricardo Cabrera - 

OAB:11.340-B/MS, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT

 Autos do Processo de Código nº. 33345

Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

De Alto Araguaia/MT para Alto Taquari/MT, 5 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 572-66.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João do Carmo Dias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Certifico que serve a presente para fins de intimar o defensor do 

acusado, para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 417-58.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 
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09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do 

mandado/certidão, bem como do pedido de Diligências Extras realizado 

pelo Oficial de Justiça, todos juntados aos autos na Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46942 Nr: 569-09.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Granças Campos - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46942

Embargos à Execução

DECISÃO

Verifico que os presentes embargos não possuem certidão de 

tempestividade, requisito essencial ao seu recebimento e processamento.

Destarte, certifique-se o Sr. Gestor acerca da tempestividade dos 

presentes autos.

Sendo tempestivos os presentes embargos:

1) Certifique-se no processo de execução nº 624-67-2012.811.0092 

(Código 22910) o recebimento dos presentes Embargos.

2) Em seguida, intime-se o embargado, via remessa postal para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação.

Alto Taquari/MT, 05 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46952 Nr: 573-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. G. Fagundes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46952

Embargos à Execução

DECISÃO

Verifico que os presentes embargos não possuem certidão de 

tempestividade, requisito essencial ao seu recebimento e processamento.

Destarte, certifique-se o Sr. Gestor acerca da tempestividade dos 

presentes autos.

Sendo tempestivos os presentes embargos:

1) Certifique-se no processo de execução nº 76-13-2010.811.0092 

(Código 19929) o recebimento dos presentes Embargos.

2) Em seguida, intime-se o embargado, via remessa postal para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação.

Alto Taquari/MT, 05 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46824 Nr: 511-06.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46824

I – Defiro à parte exequente os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 3.438,55 (Três mil 

quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido 

de custas, se houver, consignando que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do 

NCPC.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito será 

levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

 Alto Taquari/MT, 05 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21525 Nr: 335-71.2011.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeci Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSALIA SANTANA, Cpf: 48737127187, 

Rg: 0742007-2, Filiação: Rosalina de Oliveira Santana e Americo José 

Santana, data de nascimento: 26/06/1972, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-99757074 e atualmente 

em local incerto e não sabido ALDECI LOPES DOS SANTOS, Cpf: 

00630475199, Rg: 4737165, Filiação: Elvira Maria dos Santos, data de 

nascimento: 09/09/1966, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: AUTOS do Processo de Código n° 21525Vistos.1. Trata-se de 

requerimento de medidas protetivas intentada em favor da ofendida 

Rosália Santana.2. Certidão de fl. 30 traz em seu bojo a informação de que 

a ofendida não foi localizada para informar se possui interesse na medida 

protetivas. Fundamento.Decido.3. Como é cediço, as medidas protetivas 

de urgência possuem caráter cautelar e devem perdurar enquanto 

subsistirem os motivos que ensejaram seu deferimento.4. Considerando 

que a vítima não foi localizada, entendo que não há mais motivos para a 

manutenção das medidas protetivas, porquanto descaracterizada a 

urgência necessária (periculum in mora), além de demonstrado o 

desinteresse da vítima.5. Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO 

CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL - VÍTIMA NÃO 

LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - MANIFESTO 

DESINTERESSE - DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após inúmeras 

diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas por ela 

requeridas e, transcorrido grande lapso temporal da data dos fatos, 

acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e a 

extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento. 

(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de 

Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014,Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014). Grifei. 6. No mesmo 

sentido:Apelação Criminal. Violência Doméstica.Art. 129, § 9º e art. 147 do 

Código Penal, na forma da lei 11340/06. Sentença de extinção do 

processo com a manutenção das medidas protetivas de urgência até o 

julgamento da ação penal ou arquivamento do inquérito policial. Inquérito 

não localizado. Ação penal não intentada. Impossibilidade dos efeitos da 

cautelar protraírem-se indefinidamente - devem ser respeitados os 

requisitos da plausibilidade do direito e perigo da demora e a cláusula 

rebus sic standibus - as medidas protetivas tem sua permanência 

condicionada à manutenção das circunstâncias em que foram impostas. 

Ausência de manifestação da suposta vítima ou noticia de conduta ilícita 

do réu. Revogação das medidas protetivas. Precedentes desta Corte. 
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Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00445105720098190203 RJ 

0044510-57.2009.8.19.0203, Relator: DES. KATYA MARIA DE PAULA 

MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 11/03/2014,PRIMEIRA 

CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2014 16:00). Grifei.7. 

Destarte, considerando o tempo em que praticado o fato, bem como a não 

localização da vítima, entendo por bem extinguir o presente feito, por 

ausência superveniente de interesse de agir. Conclusão:8. Ante o 

exposto, EXTINGO o presente feito, por ausência superveniente de 

interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil/15.9. PROCEDAM-SE a intimação das partes via edital.10. Transitada 

em julgado esta sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

de estilo.11. CUMPRAM-SE.Alto Taquari-MT, 20 de outubro de 2017.Pierro 

de Faria MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 30 de janeiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41491 Nr: 786-86.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I) Nomeio o Dr. Alan Christian de Araújo Santos CRM/MT nº 9142, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, 

Telefones (66)3496-1980 e (62) 99661-5033, para realizar o exame 

pericial solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, 

fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização 

da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do 

CPC).

II) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais), especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de Município com 

baixa população.

 III) CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando.

 IV) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, § 1º, do 

CPC)

 V) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 6 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Sentença

 48. Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR os acusados 

MATHEUS PEREIRA LOPES e DHIONATAN THAIGRE LAMPERT, qualificado 

nos autos, como incurso no ilícito penal tracejado no art. 157, § 2º, inciso 

II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.VI.I – Da 

dosimetria da pena do delito de roubo majorado na forma tentada no 

tocante ao réu MATHEUS PEREIRA LOPES.49. O delito de roubo possuí 

pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. 50. Nos termos 

dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime 

encontrado.a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)51. A 

culpabilidade do réu não se sobressai à normalidade do tipo. O acusado 

não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade 

do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido 

aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a 

conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As 

consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai 

que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, sendo 

todas as circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base em seus 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) 

dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao 

tempo do fato (art. 49 do CP).b) Circunstâncias Legais: agravantes e 

atenuantes52. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. 

Contudo, incide a atenuante de confissão e menoridade, eis que o réu, 

confessou a prática do delito, tanto na fase policial, quanto em juízo, bem 

como à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, 

incidindo as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do 

CP. Todavia, por entender que as circunstâncias atenuantes não podem 

diminuir o mínimo legal estabelecido como pena, DEIXO de valorar a 

atenuante de confissão..c) Das causas de Aumento e de Diminuição53. 

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do 

§ 2º do art. 157 do Código Penal, diante do concurso de pessoas. 

Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena em sua fração 

mínima, qual seja, 1/3 (um terço). 54. Por isso, considerada a fração de 

aumento de pena inscrito no preceito legal (de um terço até metade) e o 

quadro fático em que praticada a infração penal, aumento a pena 

anteriormente dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 5 (cinco) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.55. Presente 

a causa de diminuição de pena inscrita no artigo 14, inciso II, do Código 

Penal – tentativa –, razão pela qual, em cumprimento ao parágrafo único 

desse preceito legal e à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual 

evidencia que não se aproximou tanto da consumação do delito, diminuo a 

pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), tornando a pena 

em 3 (três) anos 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 10 

(dez) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente 

ao tempo do fato. VI.I.I – Da dosimetria da pena para o delito de corrupção 

de menores do réu MATHEUS PEREIRA LOPES.56. Nos termos dos arts. 59 

e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime 

encontrado.a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)57. O 

acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua 

conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. Entendo que possíveis 

antecedentes criminais não podem ser considerados, dado o princípio da 

presunção de inocência. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do acusado. No tocante aos motivos são 

comuns ao tipo penal, bem como as circunstâncias do crime. As 

consequências são inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima 

contribuiu para o fato. Deste modo, sendo todas as circunstâncias 

favoráveis ao mesmo, APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 

01 (um) ano de reclusão.b) Circunstâncias Legais: agravantes e 

atenuantes58. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. 

Contudo, incide a atenuante da menoridade, eis que o réu, à época dos 

fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, incidindo a atenuante 

prevista no artigo 65, incisos I, do CP. Todavia, por entender que as 

circunstâncias atenuantes não podem diminuir o mínimo legal estabelecido 

como pena, DEIXO de valorar a atenuante de confissão..c) Das causas de 

aumento e de diminuição59. Face à inexistência de causas de aumento e 

diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão 

para a reprovação e prevenção do crime em testilha.VI.I.II – Do concurso 

material.60. Pela regra disposta no art. 69 do CP, aplicável no feito sub 

examine por força da reiterada interpretação jurisprudencial pátria, não 

configurando dupla incidência a aplicação individual das causas de 

aumento para os crimes sob concurso (STF-RTJ 147/615), pela soma 

aritmética das penas em tablado, FIXO ao acusado MATHEUS PEREIRA 

LOPES, a pena privativa de liberdade no importe global de 04 (quatro) anos 

6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa 

no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. 

VI.I.III – Do Regime61. FIXO o regime semiaberto para cumprimento da 
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pena, conforme art. 33, §2°, "b", do Código Penal Brasileiro.VI.I.IV – Da 

substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da 

pena.62. Não preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena dosada 

ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do 

CP e 77 do CP.VI.I.V – Da Lei 12.736/2012.63. Abro aqui um parêntese. Em 

dezembro de 2012 foi publicada a Lei n. 12.736, estabelecendo ao juiz que 

proferir a sentença o dever de efetuar o cômputo do tempo de eventual 

prisão provisória decretada e cumprida, ou internado. Este magistrado, em 

uma análise mais literal de mencionada lei, passou a aplicá-la de forma a 

subtrair do quantum de pena atribuída ao condenado o lapso de tempo em 

que ficou preso provisoriamente, chegando, assim, ao que chamava de 

regime inicial. Entretanto, após um estudo mais profundo do tema, altero 

em parte meu entendimento, explicitando-o a seguir.64. Pois bem. Há quem 

entenda, como este magistrado outrora entendeu, que a novel legislação 

passou a permitir a progressão de regime com a detração na sentença do 

período em que o acusado permaneceu preso provisoriamente ou 

internado, chegando-se, assim, ao regime inicial a ser aplicado. No 

entanto, hoje verifico que não se trata aqui de verdadeira progressão, vez 

que este instituto é de competência do juízo da execução (artigo 66, III, b, 

da LEP), o que não poderia ser aqui o caso, vez que não há ainda trânsito 

em julgado algum, além de exigir, a par do requisito objetivo (lapso 

temporal), requisitos subjetivos, como bom comportamento carcerário e 

exame criminológico. O que realmente se dá com esta alteração no 

ordenamento jurídico é que o juiz da fase de conhecimento passa a ter 

uma nova baliza para individualizar a pena e orientar o juiz da execução 

em fase própria .65. Em análise teleológica e sistemática, isso pode ser 

retirado do enunciado de uma já conhecida súmula do STF, qual seja, a de 

n. 716, que reza que "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." 

(grifo nosso).66. Não houve, inclusive, revogação do art. 110 da Lei de 

Execuções Penais, para que se pudesse pensar diferente ("o juiz, na 

sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no 

artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal").67. Já há entendimentos 

neste sentido, como o da Juíza de Direito da Vara de Execuções das 

Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, Rejane Zenir Jungbluth Teixeira , 

de quem ouso discordar apenas quando se refere à progressão:"Portanto, 

o juiz dedicará, na sentença, um capítulo próprio para a dosimetria da pena 

- como já fazia – no qual fixará o regime inicial de cumprimento com base 

na pena final aplicada na sentença, não considerando, nessa 

oportunidade, a "nova detração penal" oriunda da lei em comento.Em 

seguida, em novo capítulo da sentença, o magistrado reconhecerá ou não 

o direito do réu à progressão de regime, caso este tenha tempo de prisão 

processual suficiente para tanto."68. Entendimentos contrários podem 

ensejar afronta à isonomia, já que pode privilegiar, por exemplo, em um 

processo em que se verifique concurso de pessoas, uma destas, quando 

encontrarem-se objetiva e subjetivamente na mesma situação, mas tendo 

uma sido presa provisoriamente e a outra não. 69. Tal posicionamento 

também deve ser aplicado para a verificação dos benefícios dos artigos 

44 e 77, ambos do Código Penal, pelos mesmos fundamentos acima 

expostos.70. Assim, ventilada lei só pode ser aplicada quando já 

analisados o regime inicial e os benefícios dos artigos citados no 

parágrafo anterior, quando, aí então, se verificará a possibilidade de o 

condenado, já com a sentença, cumprir a pena em um regime mais brando, 

ou a quantidade de tempo, por exemplo, em que deverá cumprir certas 

penas restritivas de direito.71. Nesses termos, e diante da redação da Lei 

12.736/2012, que estabelece ao juiz que proferir a sentença atribuição de 

efetuar o cômputo da prisão provisória, considerando o quantum de pena 

atribuída ao (à) condenado(a) e que este(a) foi preso(a) (provisoriamente) 

em 03.09.2015 (auto de prisão em flagrante) e permaneceu até a presente 

data (08.09.2015), reduzindo em 05 (cinco) dias a pena aplicada ao 

mesmo, vejo que ainda permanece a cumprir 04 (quatro) anos 6 (seis) 

meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 71. Em atenção às 

particularidades do caso, tendo em vista a pena e regime aplicado, 

CONCEDO a possibilidade do acusado apelar em liberdade.VI.II – Da 

dosimetria da pena do delito de roubo majorado na forma tentada no 

tocante ao réu DHIONATAN THAIGRE LAMPERT.72. O delito de roubo 

possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. 73. Nos 

termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para 

o crime encontrado.a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)74. 

A culpabilidade do réu não se sobressai à normalidade do tipo. O acusado 

não possui antecedente criminal comprovado nos autos. A personalidade 

do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido 

aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a 

conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As 

consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai 

que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, sendo 

todas as circunstâncias judiciais favoráveis APLICO a pena-base em seus 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) 

dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao 

tempo do fato (art. 49 do CP).b) Circunstâncias Legais: agravantes e 

atenuantes75. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. 

Contudo, incide a atenuante de confissão e menoridade, eis que o réu, 

confessou a prática do delito, tanto na fase policial, quanto em juízo, bem 

como à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, 

incidindo as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do 

CP. Todavia, por entender que as circunstâncias atenuantes não podem 

diminuir o mínimo legal estabelecido como pena, DEIXO de valorar a 

atenuante de confissão..c) Das causas de Aumento e de Diminuição76. 

Encontra-se presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do 

§ 2º do art. 157 do Código Penal, diante do concurso de pessoas. 

Considerando o iter criminis percorrido, MAJORO a pena em sua fração 

mínima, qual seja, 1/3 (um terço). 77. Por isso, considerada a fração de 

aumento de pena inscrito no preceito legal (de um terço até metade) e o 

quadro fático em que praticada a infração penal, aumento a pena 

anteriormente dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 5 (cinco) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.78. Presente 

a causa de diminuição de pena inscrita no artigo 14, inciso II, do Código 

Penal – tentativa –, razão pela qual, em cumprimento ao parágrafo único 

desse preceito legal e à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual 

evidencia que não se aproximou tanto da consumação do delito, diminuo a 

pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), tornando a pena 

em 3 (três) anos 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 10 

(dez) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente 

ao tempo do fato. VI.II.I – Da dosimetria da pena para o delito de corrupção 

de menores do réu DHIONATAN THAIGRE LAMPERT.79. Nos termos dos 

arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime 

encontrado.a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)80. O 

acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua 

conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. Entendo que possíveis 

antecedentes criminais não podem ser considerados, dado o princípio da 

presunção de inocência. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do acusado. No tocante aos motivos são 

comuns ao tipo penal, bem como as circunstâncias do crime. As 

consequências são inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima 

contribuiu para o fato. Deste modo, sendo todas as circunstâncias 

favoráveis ao mesmo, APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 

01 (um) ano de reclusão.b) Circunstâncias Legais: agravantes e 

atenuantes81. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. 

Contudo, incide a atenuante da menoridade, eis que o réu, à época dos 

fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, incidindo a atenuante 

prevista no artigo 65, incisos I, do CP. Todavia, por entender que as 

circunstâncias atenuantes não podem diminuir o mínimo legal estabelecido 

como pena, DEIXO de valorar a atenuante de confissão..c) Das causas de 

aumento e de diminuição82. Face à inexistência de causas de aumento e 

diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão 

para a reprovação e prevenção do crime em testilha.VI.II.II – Do concurso 

material.83. Pela regra disposta no art. 69 do CP, aplicável no feito sub 

examine por força da reiterada interpretação jurisprudencial pátria, não 

configurando dupla incidência a aplicação individual das causas de 

aumento para os crimes sob concurso (STF-RTJ 147/615), pela soma 

aritmética das penas em tablado, FIXO ao acusado DHIONATAN THAIGRE 

LAMPERT, a pena privativa de liberdade no importe global de 04 (quatro) 

anos 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao 

tempo do fato. VI.II.III – Do Regime84. FIXO o regime semiaberto para 

cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, "b", do Código Penal 

Brasileiro.VI.II.IV – Da substituição da pena privativa de liberdade e da 

suspensão condicional da pena.85. Não preenchidos os requisitos 

necessários, pois o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) anos, DEIXO de aplicar os 

benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP.VI.II.V – Da Lei 12.736/2012.86. 
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Abro aqui um parêntese. Em dezembro de 2012 foi publicada a Lei n. 

12.736, estabelecendo ao juiz que proferir a sentença o dever de efetuar 

o cômputo do tempo de eventual prisão provisória decretada e cumprida, 

ou internado. Este magistrado, em uma análise mais literal de mencionada 

lei, passou a aplicá-la de forma a subtrair do quantum de pena atribuída ao 

condenado o lapso de tempo em que ficou preso provisoriamente, 

chegando, assim, ao que chamava de regime inicial. Entretanto, após um 

estudo mais profundo do tema, altero em parte meu entendimento, 

explicitando-o a seguir.87. Pois bem. Há quem entenda, como este 

magistrado outrora entendeu, que a novel legislação passou a permitir a 

progressão de regime com a detração na sentença do período em que o 

acusado permaneceu preso provisoriamente ou internado, chegando-se, 

assim, ao regime inicial a ser aplicado. No entanto, hoje verifico que não se 

trata aqui de verdadeira progressão, vez que este instituto é de 

competência do juízo da execução (artigo 66, III, b, da LEP), o que não 

poderia ser aqui o caso, vez que não há ainda trânsito em julgado algum, 

além de exigir, a par do requisito objetivo (lapso temporal), requisitos 

subjetivos, como bom comportamento carcerário e exame criminológico. O 

que realmente se dá com esta alteração no ordenamento jurídico é que o 

juiz da fase de conhecimento passa a ter uma nova baliza para 

individualizar a pena e orientar o juiz da execução em fase própria .88. Em 

análise teleológica e sistemática, isso pode ser retirado do enunciado de 

uma já conhecida súmula do STF, qual seja, a de n. 716, que reza que 

"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." (grifo nosso).89. Não 

houve, inclusive, revogação do art. 110 da Lei de Execuções Penais, para 

que se pudesse pensar diferente ("o juiz, na sentença, estabelecerá o 

regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código 

Penal").90. Já há entendimentos neste sentido, como o da Juíza de Direito 

da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, 

Rejane Zenir Jungbluth Teixeira , de quem ouso discordar apenas quando 

se refere à progressão:"Portanto, o juiz dedicará, na sentença, um 

capítulo próprio para a dosimetria da pena - como já fazia – no qual fixará 

o regime inicial de cumprimento com base na pena final aplicada na 

sentença, não considerando, nessa oportunidade, a "nova detração 

penal" oriunda da lei em comento.Em seguida, em novo capítulo da 

sentença, o magistrado reconhecerá ou não o direito do réu à progressão 

de regime, caso este tenha tempo de prisão processual suficiente para 

tanto."91. Entendimentos contrários podem ensejar afronta à isonomia, já 

que pode privilegiar, por exemplo, em um processo em que se verifique 

concurso de pessoas, uma destas, quando encontrarem-se objetiva e 

subjetivamente na mesma situação, mas tendo uma sido presa 

provisoriamente e a outra não. 92. Tal posicionamento também deve ser 

aplicado para a verificação dos benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do 

Código Penal, pelos mesmos fundamentos acima expostos.93. Assim, 

ventilada lei só pode ser aplicada quando já analisados o regime inicial e 

os benefícios dos artigos citados no parágrafo anterior, quando, aí então, 

se verificará a possibilidade de o condenado, já com a sentença, cumprir a 

pena em um regime mais brando, ou a quantidade de tempo, por exemplo, 

em que deverá cumprir certas penas restritivas de direito.94. Nesses 

termos, e diante da redação da Lei 12.736/2012, que estabelece ao juiz 

que proferir a sentença atribuição de efetuar o cômputo da prisão 

provisória, considerando o quantum de pena atribuída ao (à) 

condenado(a) e que este(a) foi preso(a) (provisoriamente) em 03.09.2015 

(auto de prisão em flagrante) e permaneceu até a presente data 

(08.09.2015), reduzindo em 05 (cinco) dias a pena aplicada ao mesmo, 

vejo que ainda permanece a cumprir 04 (quatro) anos 6 (seis) meses e 22 

(vinte e dois) dias de reclusão. 95. Em atenção às particularidades do 

caso, tendo em vista a pena e regime aplicado, CONCEDO a possibilidade 

do acusado apelar em liberdade.VII– Das Determinações Finais.96. No 

presente caso NÃO cabe à aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código 

de Processo Penal, tendo em vista que a vítima não teve prejuízo.97. 

INTIMEM-SE os condenados, a defesa técnica e o MPE para conhecimento 

desta (art. 392 do CPP).98. Ante o disposto no art. 804 do Código de 

Processo Penal, deverá os condenados arcarem com as custas e 

despesas processuais, ficando suspenso o pagamento consoante o 

artigo 98 e seguintes do CPC/2015.99. Transitando em julgado a decisão 

condenatória, lance o nome do acusado no rol de culpados, EXPEÇA-SE 

guias de execução definitiva nos termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos 

órgãos criminais de registro como de praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça 

Eleitoral nos termos estanques na CNGC/MT, eis que operada a autoridade 

da coisa julgada.100. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.Alto Taquari, 14 de novembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010087-52.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010087-52.2016.8.11.0092; Valor causa: R$ 22.537,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte executada, alegando 

obscuridade na decisão que homologou os cálculos da petição inicial, para 

fixar o valor do crédito executado em R$22.537,44 (Vinte e dois mil 

quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), atualizado 

pela TR mais juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a data do 

efetivo pagamento. Aduz que a decisão não é clara acerca do termo inicial 

de aplicação dos juros de mora, requerendo que sua incidência somente 

ocorra a partir da citação válida do executado, até a expedição da 

Requisição de Pequeno Valor. (6977080) É o relatório. DECIDO. Com efeito, 

dispõe o art. 1.022 do CPC que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. (...) Realmente, analisando os 

autos, verifico que houve obscuridade na decisão (6977068), devendo a 

mesma ser retificada, razão pela qual impõe-se o acolhimento dos 

embargos para o fim de suprir a contradição apontada. ANTE O EXPOSTO, 

conheço e acolho os embargos de declaração para eliminar a obscuridade 

e modificar a decisão embargada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

homologo os cálculos apresentados pelo exequente na petição inicial, para 

fixar o valor do crédito executado em R$22.537,44 (vinte e dois mil 

quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), importe 

esse a vigorar a partir da data da propositura da demanda e atualizado 

pela TR mais juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da 

citação do executado, até a data de expedição da Requisição de Pequeno 

Valor.” Intimem-se. Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36771 Nr: 18-97.2011.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zezito Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vicente Lima
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

em face do abandono da causa pela parte autora. Sem condenação em 

custas e honorários, visto que a parte exequente é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45917 Nr: 642-78.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Pelo MM. Juiz foi DELIBERADO: “Vistos. Declaro encerrada a instrução. 

Vista dos autos às partes para alegações finais no prazo legal. 

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 199-64.2012.811.0084

 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: João Hohmann, Araci Kreft Hohmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Indeco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valtenir Teixeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DAS PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, para que se manifestem , no 

prazo legal, conforme despacho de fls. 162: ” Vistos,Compulsando os 

autos, verifico pendências no cumprimento da decisão de fl. 155, posto 

isso DETERMINO:1) A intimação dos envolvido para, em 10 dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir. Sob pena do silêncio 

acarretar em concordância tácita.Decorrido o prazo, independente de 

cumprimento, certifique-se e venham conclusos para se for o caso, 

realizar o Saneador, Designar Audiência de Instrução ou verificar a 

hipóteses de Julgamento Imediato.Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 128-28.2013.811.0084

 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: Josefa Dupim Dias, Manoel dos Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:OAB/MT 12.854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da analise dos autos, observa-se que a requerida, apresentou 

contestação às fls. 81/83, no entanto, denoto que não há informação 

quanto à apresentação de impugnação pela parte autora, assim, certifique 

a Secretaria do Juízo acerca da apresentação ou não da impugnação á 

contestação, sem prejuízo, intime-se a parte autora, para que se manifeste 

quanto ao pleito da união de fl. 57.

Ás providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54923 Nr: 432-51.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O, Luzia D. Bachiega da Silva - OAB:17.578/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PEDRO JOSÉ DE SOUZA, devidamente qualificado na exordial, ajuizou 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como 

antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido benefício previdenciário, 

sob o argumento de que desempenha, desde tenra idade, atividades de 

rurícola em regime de economia familiar.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 308-68.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os documentos que instruíram a inicial, verifico 

que não consta dos autos a prova da negativa de concessão do benefício 

previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada, uma vez que a 

comunicação da decisão que acompanha os autos está rasurada/riscada.

Assim, considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 
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potestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos).

Ex positis, DETERMINO que seja INTIMADA a parte autora para que, no 

prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, 

para o fim de:

1) TRAZER aos autos a prova da negativa de concessão do benefício 

previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando que 

aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado), sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC/2015.

2) Após cumpridos o item anteriores, ou decorrido o prazo in albis para 

tanto, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36972 Nr: 219-89.2011.811.0084

 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: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Processo nº: 219-89.2011.811.0084

Código: 36972

Vistos,

Indefiro o pedido de fl. 89, tendo em vista que o requerido informou o 

paradeiro do bem na certidão de fl. 84.

Assim, renove-se a intimação da parte requerente para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

Apiacás, 06 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45609 Nr: 319-73.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidilene Mamédio Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Angélica Ramos, Neuza Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Vistos.

1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35215 Nr: 156-35.2009.811.0084

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 156-35.2009.811.0084

Código: 35215

Vistos,

Compulsando os autos, verifico pendências no cumprimento das 

determinações de fl. 20, posto isso DETERMINO.

1) A intimação da parte impugnante para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito.

2) Após a manifestação, certifique-se e faça os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

Apiacás, 06 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18756 Nr: 2070-49.2007.811.0038

 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: Dijanira Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que informe o seu endereço 

correto, uma vez que, conforme certidão do oficial de justiça de ref. 26 

aquela não reside no local informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 339-71.2014.811.0038

 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): Elio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 INTIMAÇÃO da parte autora para que informem sobre o efetivo 

adimplemento/cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ADVERTINDO a parte credora que a decurso desse in albis resultará na 

conclusão de satisfação integral e o processo será extinto – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28653 Nr: 2077-02.2011.811.0038

 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: Manoel Luiz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT
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 INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para que informe o endereço 

atualizado do autor ou número de telefone para contato.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75649 Nr: 1768-68.2017.811.0038

 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: Reginaldo Alcides Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO de todos os interessados - incertos ou 

desconhecidos - para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 

(quinze dias) a respeito da ação em epígrafe.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. – em que a parte interessada 

REGINALDO ALCIDES LOPES pugna, entre pedidos outros, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) seja 

autorizado, através de sua genitora/mãe, o saque de saldo relativo à conta 

inativa de FGTS, que afirma existente em nome de “LEONARDO ALCIDES 

LOPES”, uma vez que este foi por aquele utilizado no passado, resultando, 

inclusive, na sua condenação pela prática de crime descrito no CP, art. 

299, caput.É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer(em) jus, 

afirmado pela parte não estar(em) em condições de pagar(em)/arcar(em) 

– NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.No direito processual civil brasileiro 

pedido de alvará judicial é cabível quando o interessado necessitar que o 

magistrado intervenha em uma situação, eminentemente privada, com 

escopo de autorizar a prática de um ato.A petição inicial aparenta estar 

instruída com os documentos necessários à demonstração/prova, e, 

portanto, preenche os requisitos legais, em que pese já se encontrar no 

regime semiaberto desde novembro de 2017 – processo n. 

3155-21.2017.811.0038 (78414) -, o que tornaria prescindível a 

autorização para terceira pessoa, ora genitora/mãe.Não bastasse isso, os 

presos titulares de contas inativas do FGTS que comprovem 

impossibilidade de comparecimento pessoal para a solicitação desse tem 

até o dia 31 de dezembro de 2018 para isso.Nesses termos o site da 

C A I X A  –  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas/Pagin

as/default.aspx. Acesso em 19/2/2018, in verbis:“Quem ainda pode sacar 

das Contas Inativas da Lei 13.446/17Todo trabalhador que comprovar que 

estava com alguma doença que o impedisse de fazer o saque das contas 

inativas do FGTS ou que comprove situação de cumprimento de pena ou 

prisão restritiva à sua liberdade, no período de 10 a 31 de julho de 2017, 

ainda tem direito a sacar.É só ir até uma agência Caixa com o atestado 

médico ou certidão do órgão competente que comprove a doença 

impeditiva ou a situação de reclusão e fazer o pedido. A solicitação 

poderá ser feita até 31 de dezembro de 2018”.Isso posto, não sendo o 

caso/hipótese de indeferimento da petição inicial ou de improcedência 

liminar do pedido, DETERMINO o regular processamento da ação alvará 

judicial – NCPC, art. 725, VII -, com a citação de todos os interessados, 

sendo os incertos ou desconhecidos por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias – NCPC, art. 256, I, art. 257, III e art. 259, III -, para que se manifestem, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e a expedição de ofício ao(à) 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, a fim de verificar e informar sobre 

a existência de eventuais valores vinculados à Carteira de Trabalho n. 

3659897, Série n. 001, em nome de LEONARDO ALCIDES LOPES ou 

CPF/MF n. 868.541.0001-00 ou REGINALDO ALCIDES LOPES, relacionados 

à contas inativas e passíveis de levantamento/saque– NCPC, art. 438, I -, 

após isso, a intimação da parte interessada requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que tenha ciência da 

resposta/resultado e, querendo, manifeste no prazo de 15 (quinze) dias – 

NCPC, art. 437, § 1º.A Fazenda Pública somente será ouvida nos casos 

em que tiver interesse não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722.Com a 

petição da parte ou transcurso desse in albis, e sendo o caso do NCPC, 

art. 178 -, remeta os autos ao(à) representante do Ministério Público, com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º –, para 

intimá-lo(a) a intervir como fiscal da ordem jurídica e manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, retornando-me concluso para sentença – código n. 

36.Cumpra.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, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 26 de março de 2018

Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78582 Nr: 3238-37.2017.811.0038

 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: Neudiner Pereira da Silva, Claudineia Pereira da Silva, 

Jose Carlos da Silva, RAPG, JEPG, JGPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de eventuais terceiros interessados na 

Ação de Retificação de Registro Civil proposta por José Carlos da silva.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, 

RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, cuja petição 

deve estar fundamentada e instruída com documentos ou indicação de 

testemunhas e, portanto, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o 

regular processamento com a citação/intimação do(s) interessado(s), 

caso existente(s), e a oitiva do(a) representante do Ministério Público 

para, querendo, impugnar(em) o(s) pedido(s) no prazo de 5 (cinco) 

dias.Havendo impugnação do pedido e, sendo necessário, volte-mepara 

determinar a produção da prova ou, diversamente, inexistindo impugnação 

ou a necessidade de mais provas, volte-me concluso para sentença – 

código n. 36.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.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, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 26 de março de 2018

Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97449 Nr: 257-98.2018.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Dias Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de eventuais terceiros interessados na 

Ação de Retificação de Registro Civil proposta por D.D.P. representado 

por sua genitora Poliana Dias Carvalho.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, 

RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, cuja petição 

deve estar fundamentada e instruída com documentos ou indicação de 

testemunhas e, portanto, preenchidos os requisitos legais, demonstrando 

o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições 

de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de 

recursos dessa para pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DETERMINO o regular 

processamento com a citação/intimação do(s) interessado(s), caso 

existente(s), e a oitiva do(a) representante do Ministério Público para, 

querendo, impugnar(em) o(s) pedido(s) no prazo de 5 (cinco) 

dias.Havendo impugnação do pedido e, sendo necessário, volte-mepara 

determinar a produção da prova ou, diversamente, inexistindo impugnação 

ou a necessidade de mais provas, volte-me concluso para sentença – 

código n. 36.Cumpra, 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, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 26 de março de 2018

Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96412 Nr: 3809-08.2017.811.0038

 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: João Lima Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil e Notas Sobrália - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de eventuais terceiros interessados na 

Ação de Retificação de Registro Civil proposta por João Lima Ramos.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, 

RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, cuja petição 

deve estar fundamentada e instruída com documentos ou indicação de 

testemunhas e, portanto, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.Ademais, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o regular processamento com a citação/intimação do(s) 

interessado(s), caso existente(s), e a oitiva do(a) representante do 

Ministério Público para, querendo, impugnar(em) o(s) pedido(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias.Havendo impugnação do pedido e, sendo necessário, 

volte-mepara determinar a produção da prova ou, diversamente, 

inexistindo impugnação ou a necessidade de mais provas, volte-me 

concluso para sentença – código n. 36.Cumpra, 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, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 26 de março de 2018

Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

FABIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por TEREZINHA DE 

FÁTIMA FABIANO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC 

c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-a. Inicialmente, a alegação de ilegitimidade 

passiva não merece prosperar, haja vista tratar de empresas do mesmo 

grupo econômico, que, embora distintas juridicamente, exercem 

conjuntamente suas atividades. Aplica-se ao caso a teoria da aparência 

para reconhecimento da legitimidade do requerido para permanecer e 

responder pelo pleito inicial. Neste sentido: "Ementa: Agravo de 

instrumento. Legitimidade passiva de instituição financeira. Banco que 

integra o mesmo grupo econômico da seguradora, que deu origem a 

débitos controversos em conta-corrente do agravante. Aplicação da teoria 

da aparência. A legitimidade passivado banco Bradesco S/A, respeitado o 

entendimento contrário do dd juízo a quo, pode ser aferida por dois 

motivos principais: trata-se de instituição pertencente ao mesmo 

conglomerado econômico do Bradesco Vida e Previdência; o débito 

reputado indevido, que motivou o ajuizamento da ação, foi indicado na 

conta corrente que o agravante mantém junto ao banco Bradesco S/AS 

(fls. 165); recurso provido. decisão reformada.". (TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 20943320320158260000 SP 2094332-03.2015.8.26.0000 
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(TJ-SP)Data de publicação: 03/07/2015). Desta feita, a alegação não 

merece prosperar pois, trata-se de mesmo grupo econômico, bem como 

os descontos foram realizados na conta bancaria que a autora mantém 

junto ao banco requerido. Portanto, INDEFIRO a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, teve descontos em sua aposentadoria, 

referente a um Seguro de Vida. Anexou extratos bancários. Por outro 

lado, na peça contestatória, a parte ré defende ausência de ato ilícito, 

inexistindo responsabilidade reparatória, sendo apenas administradora da 

conta corrente da autora. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos, bem como ausência de má fé portanto 

afastada a repetição indébito. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar qualquer 

contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade 

dos descontos, a declaração da inexistência do débito oriundo da 

cobrança indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que 

se impõe. Quanto ao pedido de danos materiais, ressalto que a devolução 

em dobro verifica-se somente quando há a soma dos requisitos 

imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; 

c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Assim, 

atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Fixadas tais premissas, tenho que faz jus 

à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente 

comprovada correspondente ao valor R$ 888,20 (oitocentos e oitenta e 

oito reais e vinte centavos), já na forma dobrada, referente aos valores 

cobrados, indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa da 

parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que vem efetuando descontos indevidas 

na verba alimentar da autora, qual seja sua aposentadoria. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 

a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DETEMINAR o cancelamento 

da cobrança no valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos), referente ao “BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA”, no prazo de 

10 (dez) dias, a partir da intimação desta, sob pena de pagamento de 

multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. 

- DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, 

o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro 

– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

888,82 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 
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Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 05 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

FABIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Projeto de Sentença 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por TEREZINHA DE 

FÁTIMA FABIANO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC 

c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-a. Inicialmente, a alegação de ilegitimidade 

passiva não merece prosperar, haja vista tratar de empresas do mesmo 

grupo econômico, que, embora distintas juridicamente, exercem 

conjuntamente suas atividades. Aplica-se ao caso a teoria da aparência 

para reconhecimento da legitimidade do requerido para permanecer e 

responder pelo pleito inicial. Neste sentido: "Ementa: Agravo de 

instrumento. Legitimidade passiva de instituição financeira. Banco que 

integra o mesmo grupo econômico da seguradora, que deu origem a 

débitos controversos em conta-corrente do agravante. Aplicação da teoria 

da aparência. A legitimidade passivado banco Bradesco S/A, respeitado o 

entendimento contrário do dd juízo a quo, pode ser aferida por dois 

motivos principais: trata-se de instituição pertencente ao mesmo 

conglomerado econômico do Bradesco Vida e Previdência; o débito 

reputado indevido, que motivou o ajuizamento da ação, foi indicado na 

conta corrente que o agravante mantém junto ao banco Bradesco S/AS 

(fls. 165); recurso provido. decisão reformada.". (TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 20943320320158260000 SP 2094332-03.2015.8.26.0000 

(TJ-SP)Data de publicação: 03/07/2015). Desta feita, a alegação não 

merece prosperar pois, trata-se de mesmo grupo econômico, bem como 

os descontos foram realizados na conta bancaria que a autora mantém 

junto ao banco requerido. Portanto, INDEFIRO a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, teve descontos em sua aposentadoria, 

referente a um Seguro de Vida. Anexou extratos bancários. Por outro 

lado, na peça contestatória, a parte ré defende ausência de ato ilícito, 

inexistindo responsabilidade reparatória, sendo apenas administradora da 

conta corrente da autora. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos, bem como ausência de má fé portanto 

afastada a repetição indébito. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade 

da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar qualquer 

contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de defesa. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, legitimidade 

dos descontos, a declaração da inexistência do débito oriundo da 

cobrança indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida que 

se impõe. Quanto ao pedido de danos materiais, ressalto que a devolução 

em dobro verifica-se somente quando há a soma dos requisitos 

imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; 

c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Assim, 

atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Fixadas tais premissas, tenho que faz jus 

à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente 

comprovada correspondente ao valor R$ 888,20 (oitocentos e oitenta e 

oito reais e vinte centavos), já na forma dobrada, referente aos valores 

cobrados, indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa da 

parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que vem efetuando descontos indevidas 

na verba alimentar da autora, qual seja sua aposentadoria. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 

a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DETEMINAR o cancelamento 

da cobrança no valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos), referente ao “BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA”, no prazo de 

10 (dez) dias, a partir da intimação desta, sob pena de pagamento de 

multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. 

- DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, 

o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro 

– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

888,82 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 05 de abril de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O 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: 26/07/2018 Hora: 15:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000387-08.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.271,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: CRISTINA CORREA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O 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: 26/07/2018 Hora: 16:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000386-23.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.342,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: CRISTINA CORREA 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-38.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O 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: 26/07/2018 Hora: 16:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000385-38.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.108,74; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: SERGIO CORREA 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O 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: 26/07/2018 Hora: 17:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000384-53.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.890,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: ANTONIO CRISTIANO DE 

SOUZA ANDRADE 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-68.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O 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: 26/07/2018 Hora: 17:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000383-68.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.102,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: DEVANIR GONCALVES 

DOS SANTOS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

STEFAN PEREIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO E BIKE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - MT0006702A, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

MT0019474A 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: 07/06/2018 Hora: 13:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000254-63.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

34.381,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: STEFAN PEREIRA BRAGA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 6 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - MT0006702A 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: 26/07/2018 

Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8010346-15.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 26.628,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010104-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010104-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RICARDO MAMEDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RICARDO MAMEDES e VIVO S.A., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora, em que pese a 

interposição de recurso de embargos de declaração, após isso realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, ocorreu a renúncia 

tácita ao recurso interposto pelo adimplemento espontâneo da obrigação e 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. A renúncia tácita 

decorrente de conduta contrária ao interesse recursa permite a extinção 

do recurso. Isso posto, reconheço a renúncia em relação ao recurso de 

embargos de declaração, EXTINGO-O sem analisar o mérito e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 11:46:30. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010104-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010104-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RICARDO MAMEDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RICARDO MAMEDES e VIVO S.A., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora, em que pese a 

interposição de recurso de embargos de declaração, após isso realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, ocorreu a renúncia 

tácita ao recurso interposto pelo adimplemento espontâneo da obrigação e 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. A renúncia tácita 

decorrente de conduta contrária ao interesse recursa permite a extinção 

do recurso. Isso posto, reconheço a renúncia em relação ao recurso de 

embargos de declaração, EXTINGO-O sem analisar o mérito e DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 426 de 603



favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 11:46:30. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-15.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010109-15.2015.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZA MARQUES 

QUEIROZ REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes TEREZA MARQUES QUEIROZ e TERRA NETWORKS BRASIL, em 

que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento 

do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Ademais, verifico que o adimplemento 

ocorreu em momento anterior à intimação para adimplir a obrigação, sob 

pena de multa/sanção de 10% (dez por cento), a qual é afastada na 

hipótese. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e 

julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 

53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, 

c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 11:58:23. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-15.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010109-15.2015.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZA MARQUES 

QUEIROZ REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes TEREZA MARQUES QUEIROZ e TERRA NETWORKS BRASIL, em 

que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento 

do débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Ademais, verifico que o adimplemento 

ocorreu em momento anterior à intimação para adimplir a obrigação, sob 

pena de multa/sanção de 10% (dez por cento), a qual é afastada na 

hipótese. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e 

julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 

53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, 

c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 
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e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 11:58:23. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010007-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa que afirma 

remanescente, assim como a expedição do alvará e o levantamento dos 

valores incontroversos. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos e, transitada 

em julgado, assim como aparentemente não cumprida voluntariamente a 

integralidade da sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo 

havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja 

escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de 

sentença, dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. 

Condenado ao pagamento de quantia certa, independentemente de nova 

intimação pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o 

adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na 

sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por 

cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 

e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação que a parte afirma remanescente, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso e porque há valor 

incontroverso, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 7.473,17 

(sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos) -, 
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quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 12:32:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010007-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa que afirma 

remanescente, assim como a expedição do alvará e o levantamento dos 

valores incontroversos. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos e, transitada 

em julgado, assim como aparentemente não cumprida voluntariamente a 

integralidade da sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo 

havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja 

escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de 

sentença, dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. 

Condenado ao pagamento de quantia certa, independentemente de nova 

intimação pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o 

adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na 

sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por 

cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 

e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação que a parte afirma remanescente, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso e porque há valor 

incontroverso, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 7.473,17 
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(sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos) -, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 12:32:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-56.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010007-56.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa que afirma 

remanescente, assim como a expedição do alvará e o levantamento dos 

valores incontroversos. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos e, transitada 

em julgado, assim como aparentemente não cumprida voluntariamente a 

integralidade da sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo 

havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja 

escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de 

sentença, dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. 

Condenado ao pagamento de quantia certa, independentemente de nova 

intimação pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o 

adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na 

sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por 

cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 

e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação que a parte afirma remanescente, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Sem prejuízo disso e porque há valor 

incontroverso, diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 
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importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 7.473,17 

(sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos) -, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 12:32:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-28.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOUVEIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010296-28.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JOELMA GOUVEIA BORGES 

REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOELMA GOUVEIA 

BORGES e TERRA NETWORKS BRASIL, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 12:48:47. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-28.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GOUVEIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010296-28.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JOELMA GOUVEIA BORGES 

REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOELMA GOUVEIA 

BORGES e TERRA NETWORKS BRASIL, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 
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caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 12:48:47. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-36.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DAVID PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010170-36.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DAVID PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou 

o pagamento do débito referente aos honorários de sucumbência à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte ter quitado sua dívida faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 22:57:23. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-36.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DAVID PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010170-36.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE DAVID PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou 

o pagamento do débito referente aos honorários de sucumbência à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte ter quitado sua dívida faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 22:57:23. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-72.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010403-72.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ALEXANDRE BATISTA DA 
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SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 23:17:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-72.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010403-72.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ALEXANDRE BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de abril de 2018 - 23:17:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010338-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010338-38.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZANA DOS REIS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ELIZIANA DOS REIS em face de 

DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prevê o artigo 336 do Código de Processo 

Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 

do Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou o requerido, 

pois, em que pese regularmente citado e intimado, conforme certidão, não 

compareceu à audiência de conciliação (id. 6825467) e apresentou 

contestação INTEMPESTIVA, anexada aos autos 08 meses após a data da 

audiência de conciliação (id. 11081473). Verifica-se ainda que, na 

audiência de instrução designada, a requerida compareceu sem carta de 

preposição e sem substabelecimento apenas requerendo prazo para 
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juntada. Nesse sentido dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. No 

sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do 

réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA CORRETAMENTE AFASTADA. REVELIA DA PARTE RÉ 

DECRETADA. NÃO COMPARECIMENTO DOS RECLAMADOS NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA REQUERIDA ? REVELIA 

CORRETAMENTE DECRETADA ?AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A 

DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 

002602910201281600140 PR 0026029-10.2012.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/01/2016) Com 

efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos da revelia, na 

forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, já decretada nos 

autos, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Diante da revelia do 

requerido, restou incontroverso nos autos o defeito no produto da autora, 

que já havia reclamado junto ao PROCON local, não tendo suas 

solicitações atendidas. Conforme o disposto no artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

alega que em 12/09/2015, adquiriu um aparelho de ar condicionado “SPLIT 

SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 12000 220”, pagando pelo produto o valor 

de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), o qual apresentou vício de 

qualidade dentro do prazo da garantia. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a instalação 

por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o reclamante 

alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras, no momento 

da compra. O autor ainda buscou o PROCON desta urbe, contudo, não 

teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver 

o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando 

a condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Assim, analisando 

detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo 

do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do produto que 

apresentou vício de qualidade, bem como, a inércia da ré, mesmo após 

procedimento administrativo junto ao PROCON, sendo que poderia ter 

retirado o produto para análise técnica, contudo, apenas desconsiderou o 

apelo do consumidor, porquanto, não diligenciaram na substituição do 

produto viciado, o que denota de per si a falha e abusividade na prestação 

de seus serviços. Destaco, não observaram as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão indenizar, não somente 

os danos materiais suportados pela parte consumidora, mas também, os 

danos morais que no presente caso é evidente. Em relação ao dano moral, 

certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura das rés potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, 

no valor de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a restituição do valor, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 05 de abril de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _________________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 
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prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010338-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010338-38.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ELIZANA DOS REIS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ELIZIANA DOS REIS em face de 

DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Prevê o artigo 336 do Código de Processo 

Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, especificando as provas que pretende produzir”. No artigo 341 

do Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou o requerido, 

pois, em que pese regularmente citado e intimado, conforme certidão, não 

compareceu à audiência de conciliação (id. 6825467) e apresentou 

contestação INTEMPESTIVA, anexada aos autos 08 meses após a data da 

audiência de conciliação (id. 11081473). Verifica-se ainda que, na 

audiência de instrução designada, a requerida compareceu sem carta de 

preposição e sem substabelecimento apenas requerendo prazo para 

juntada. Nesse sentido dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. No 

sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do 

réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA CORRETAMENTE AFASTADA. REVELIA DA PARTE RÉ 

DECRETADA. NÃO COMPARECIMENTO DOS RECLAMADOS NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA REQUERIDA ? REVELIA 

CORRETAMENTE DECRETADA ?AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A 

DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 

002602910201281600140 PR 0026029-10.2012.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de Julgamento: 

03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/01/2016) Com 

efeito, no caso dos autos, decorre a verificação dos efeitos da revelia, na 

forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, já decretada nos 

autos, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Diante da revelia do 

requerido, restou incontroverso nos autos o defeito no produto da autora, 

que já havia reclamado junto ao PROCON local, não tendo suas 

solicitações atendidas. Conforme o disposto no artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante 

alega que em 12/09/2015, adquiriu um aparelho de ar condicionado “SPLIT 

SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 12000 220”, pagando pelo produto o valor 

de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), o qual apresentou vício de 

qualidade dentro do prazo da garantia. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a instalação 

por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o reclamante 

alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras, no momento 

da compra. O autor ainda buscou o PROCON desta urbe, contudo, não 

teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver 

o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando 

a condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Assim, analisando 

detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo 

do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do produto que 

apresentou vício de qualidade, bem como, a inércia da ré, mesmo após 

procedimento administrativo junto ao PROCON, sendo que poderia ter 

retirado o produto para análise técnica, contudo, apenas desconsiderou o 

apelo do consumidor, porquanto, não diligenciaram na substituição do 

produto viciado, o que denota de per si a falha e abusividade na prestação 

de seus serviços. Destaco, não observaram as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão indenizar, não somente 

os danos materiais suportados pela parte consumidora, mas também, os 

danos morais que no presente caso é evidente. Em relação ao dano moral, 

certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura das rés potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a 

reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, 

no valor de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou 

prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 
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promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a restituição do valor, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 05 de abril de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _________________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-22.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR VIANNA DE ARRUDA OAB - MT0010841A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIGUEMITU SATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa, especificamente a penhora de imóvel cuja certidão 

atualizada da respectiva matrícula apresentou nos autos, o que torna 

possível a sua realização por termo – NCPC, art. 845, § 1º. Isso posto e 

porque não adimplida a integralidade do débito, defiro o pedido e 

DETERMINO que seja realizada a penhora mediante termo, que conterá o 

disposto no NCPC, art. 838, I até IV, figurando como depositário o 

credor/exequente, uma vez que não há depositário judicial na Comarca – 

NCPC, art. 840, II e § 1º. Formalizada a penhora, cujo valor da avaliação, 

por ora, será o indicado pelo credor/exequente em sua manifestação, 

DETERMINO que intime o devedor/executado nos termos do NCPC, art. 841 

e §§, assim como, porque constrição de imóvel, o cônjuge – NCPC, art. 842 

-, para, querendo, apresentarem embargos/impugnação. Por fim, 

esclareço que “cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto 

ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia 

do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros – NCPC, art. 844. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-73.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EBER FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR VIANNA DE ARRUDA OAB - MT0010841A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIGUEMITU SATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR OAB - MT0015130A (ADVOGADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa, especificamente a penhora de imóvel cuja certidão 

atualizada da respectiva matrícula apresentou nos autos, o que torna 

possível a sua realização por termo – NCPC, art. 845, § 1º. Isso posto e 

porque não adimplida a integralidade do débito, defiro o pedido e 

DETERMINO que seja realizada a penhora mediante termo, que conterá o 

disposto no NCPC, art. 838, I até IV, figurando como depositário o 

credor/exequente, uma vez que não há depositário judicial na Comarca – 

NCPC, art. 840, II e § 1º. Formalizada a penhora, cujo valor da avaliação, 

por ora, será o indicado pelo credor/exequente em sua manifestação, 

DETERMINO que intime o devedor/executado nos termos do NCPC, art. 841 

e §§, assim como, porque constrição de imóvel, o cônjuge – NCPC, art. 842 

-, para, querendo, apresentarem embargos/impugnação. Por fim, 

esclareço que “cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto 

ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia 

do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros – NCPC, art. 844. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 5 de abril de 2018. (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.: 51951 Nr: 592-27.2016.811.0026

 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: José Carlos Naitzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 
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Antonio Pardim, José Roberto Froio, Manoel Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2.269/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que todos os réus foram devidamente citados, conforme certidão 

do Sr. Oficial de Justiça à fl. 167. Certifico ainda que as contestações 

apresentadas pelos réus JOSÉ ROBERTO (FL.49)E MANOEL CARLOS 

(FL.80) são tempestivas, visto que juntadas antes mesmo do mandado de 

citação . Certifico ainda que transcorreu in albis o prazo para que os 

demais requeridos (Alcedino, Antonio, Joabe, Ronismar e Washington) 

apresentassem contestação, devido a juntada do mandado em 

06/12/2017. Posto isso, nos termos do art. 152, VI,CPC, impulsionam-se os 

autos intimando a parte autora para, querendo, manifestar-se em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4876-44.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Sebastião de Assis ou Adão Sebastião de Assis 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada contestação pela Autarquia demandada, Intima-se 

o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar réplica e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66119 Nr: 615-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono presente feito para intimar a parte autora por meio do seu 

procurador constituído da audiência de conciliação designada para o dia 

19 de Junho de 2018, às 09h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55852 Nr: 3208-72.2016.811.0026

 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: Benedito Manoel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora por meio de seu 

advogado constituído para comparecer na audiência de conciliação no dia 

06 de Junho de 2018, as 08h45min, na sede do fórum local

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43356 Nr: 1546-78.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARBdS, DARBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON FREIRE DA SILVA - 

OAB:OAB/MS-5489

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte Requerida, via 

DJe, para manifestar-se sobre a alegação das autoras de fl. 85/85v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66909 Nr: 1008-24.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPBC-MDI, EdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Muito embora não seja praxe nas ações de cumprimento de sentença, 

todavia, tendo por base pedido expresso da parte DESIGNO O DIA 22 DE 

MAIO DE 2018 ÀS 08H30MIN PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada pela conciliadora 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.Anoto que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.IV - Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação.V - Caso o ato reste 

infrutífero, CITE-SE o executado no endereço informado para pagar, em 15 

(quinze) dias, o débito das prestações alimentícias, sob pena de incidir 

multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual (CPC, art. 

523, § 1º), bem como penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 3º).Conste, no 

mandado executório, a ressalva de que o executado pode, após o prazo 

de pagamento voluntário, apresentar nos próprios autos impugnação, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 525), 

podendo alegar as matérias elencadas no § 1º do artigo 525 do Código de 

Processo Civil.ADVIRTA-SE o executado acerca da possibilidade de 

protesto caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, CPC), 

bem como quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério 

Público para apuração crime de abandono material (art. 532, CPC).IV - 

Inerte o executado, certifique-se e abra-se vista a autor.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59431 Nr: 2048-75.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Daltro Neto - 

OAB:11644, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada.Com 

arrimo no art. 334 do CPC, DESIGNO O DIA 16 DE MAIO DE 2018, ÀS 

10H45MIN, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a ser 

realizada pela conciliadora 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.INTIME-SE a parte autora sobre o teor desta decisão, 

bem como para comparecer na solenidade designada, importando a sua 

ausência em ato atentatório à dignidade da justiça, incidindo multa nos 

termos do art. 334, § 8º, do CPC.PROCEDA-SE a citação da parte 

requerida para que compareça na audiência, acompanhada de seu 

procurador, constando que o prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação.Restada infrutífera a conciliação, 

em atenção ao enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo 

que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras", DETERMINO que o Banco requerido junte aos autos, no prazo 

concedido para a contestação, o contrato versado nesta demanda, nos 

termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.Após, INTIME-SE a parte autora 

para oferecer impugnação.Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa 

dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 
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indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da 

lide.Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.Consigne no 

mandado as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58852 Nr: 1635-62.2017.811.0026

 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: TGdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em detida análise ao feito, constato que não há necessidade de nomear 

um advogado para acompanhar os interesses do autor, notadamente 

quando a advogado nomeada à fl. 15, continua no exercício do seus 

munus

2. Portanto, manifeste-se o autor acerca da correspondência juntada à fl. 

45.

 3. Após, TORNEM os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42537 Nr: 617-45.2013.811.0026

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Bruno Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ioneia Ilda Veroneze - 

OAB:MT/9070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão por BANCO BRADESCO 

FIANCIAMENTO S/A, contra JADER BRUNO NUNES PEREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial 

(fls. 39/41) requerendo sua homologação e extinção do processo após o 

adimplemento.

Ante a ausência de assinatura do requerido no contrato, fora determinada 

sua intimação para ratificar os termos da avença; o mesmo compareceu 

em cartório, certidão de fls. 44, e confirmou a veracidade dos 

documentos.

 bem como a baixa de quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção 

ao crédito referente à dívida objeto da presente ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. As partes apresentaram acordo, almejando sua homologação 

(fls. 39/41).

Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão.

Dou está por publicada com a inserção no sistema APOLO.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

houve o cumprimento do acordo firmado, ou requerer o que entender de 

direito, consignando-se que seu silêncio importará em presunção de 

pagamento, com consequente extinção do feito.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50283 Nr: 1976-59.2015.811.0026

 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: ERCINA QUADROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ABISSAMRA ISSAS 

FRANÇA - OAB:165096

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, DETERMINANDO que seja 

expedido o competente alvará em favor da autora ERCINA QUADROS DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada no auto, para levantamento da 

importância constante à pág. 62, ou seja, R$ 6.111,24 (seis mil, cento e 

onze reais vinte e quatro centavos), junto à empresa Consorcio Nacional 

Honda, referente ao crédito de contemplação deixado pelo de cujus 

Antônio Paulo de Oliveira, ressalvando expressamente os direitos de 

terceiros ou herdeiros não citados ou não mencionados no processo.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta decisão.CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45069 Nr: 953-15.2014.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK SILVA INOZ 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cézar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 Em cumprimento a decisão de fls. 64, INTIMA-SE o autor, na pessoa de 

seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo legal, 

Impugnar a Contestação oferecida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 4498-88.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA RECHE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 Impulsiono o presente feito para dar ciência as partes por meio de seus 

procuradores constituídos da audiência de conciliação REDESIGNADA 

para o dia 16 de Maio de 2018, às 08h45min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-30.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000127-30.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 
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- Conciliação/ JEC Data: 17/05/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 06/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KEEMERSON DE OLIVEIRA ANDRADE MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010122-16.2016.8.11.0026 REQUERENTE: KEEMERSON DE OLIVEIRA 

ANDRADE MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 6 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010200-10.2016.8.11.0026 REQUERENTE: GERSON GREGORIO 

LUNDQUIST JUNIOR REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME Vistos. Intime-se as partes para 

querendo especificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 

(dez) dias, justificando-as objetivamente sob pena de indeferimento. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 6 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010200-10.2016.8.11.0026 REQUERENTE: GERSON GREGORIO 

LUNDQUIST JUNIOR REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME Vistos. Intime-se as partes para 

querendo especificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 

(dez) dias, justificando-as objetivamente sob pena de indeferimento. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 6 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19667 Nr: 23-36.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Rio S/A Indústria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o procurador do 

Requerente para ciência da r.sentença de fl. 108/108v, onde fora extinto o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do NCPC.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 4053-78.2017.811.0088

 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: TANIA ANDREIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67554 Nr: 2323-32.2017.811.0088

 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: Roseli Aparecida Alves de Assis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MAXIR PACHECO 

CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que compareça em cartório a fim de que retire 

o devido Termo de Compromisso.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61664 Nr: 1583-11.2016.811.0088

 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: MICHELE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que compareça em cartório a fim de que retire 

o devido Termo de Compromisso.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61167 Nr: 1205-55.2016.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES DE FREITAS - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Intimo a parte autora, para que compareça em cartório a fim de que retire 

o devido Termo de Compromisso.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54864 Nr: 1426-09.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DOS SANTOS MOREIRA 

- OAB:28414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão e julgamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74485 Nr: 1139-07.2018.811.0088

 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: QUELI HOLANDA DOS SANTOS

 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:

 Entretanto, infelizmente, tal fator não é exclusividade deste Município. 

Transferir ao Poder Judiciário a enorme demanda absorvida pela 

Previdência implicaria na ineficiência e no colapso do sistema judiciário 

desta Comarca, gerando lentidão para a resolução dos processos – 

inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, que a exigência do 

prévio requerimento administrativo importa, em verdade, em proteção ao 

direito do jurisdicionado em obter do Poder Judiciário respostas cada vez 

mais céleres às suas demandas. De mais a mais, apesar da parte 

requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às cidades vizinhas que 

abrigam agências do INSS, é notório que existe transporte, por ônibus, 

diariamente. Com efeito, para a Cidade de Colniza-MT, as passagens 

variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a R$ 57,00 (cinquenta e sete 

reais), sendo que o transporte é realizado por duas empresas: Viação 

Juína e TUT Transportes. 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. Por outro 

lado, intime-se o autor, por sua advogada, 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.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52632 Nr: 1416-96.2013.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR OLIVEIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Agil Distribuidora de Alimento 

Ltda em face de Almir Oliveira de França.

 Devidamente intimada, a requente não se manifestou nos autos (fl.40).

Após, determinado nova tentativa de intimação, para que a parte autora 

manifesta-se acerca de eventual interesse no prosseguimento do feito, 

esta não foi localizada no endereço declinado nos autos (fl. 143).

O feito encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) anos.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 1389-40.2018.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74869 Nr: 1388-55.2018.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 954-81.2009.811.0088

 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: JUVENTINA MILDA MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a Portaria nº 18/2008 - DF, impulsiono o 

feito, cientificando as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51808 Nr: 539-59.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA LADISLAU DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Dr. Moacir Pereira 

dos Santos, para se manifestar sobre o ofício Corej/IT de fl. 125, 

informando ainda os dados bancários da requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53144 Nr: 1931-34.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE EDUARDO DO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Dr. Moacir Pereira 

dos Santos, para se manifestar sobre o ofício Corej/IT de fl. 133, 

informando ainda os dados bancários do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74249 Nr: 1000-55.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MORAES SERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:58099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de incidente distribuído nesta Comarca, onde a parte autora, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, requer o cumprimento 

da liminar de busca e apreensão de veículo deferida pelo juízo da Comarca 

de Sinop-MT nos autos nº 1001405-36.2017.811.0015, nos termos do 

artigo 101, § 12º da Lei 13.043/2014.

Pois bem, tratando-se de pedido devidamente instruído com cópia da 

petição inicial, bem como da decisão que concedeu a busca e apreensão 

do veículo, defiro o pedido formulado pela parte autora.

Expeça-se mandado de busca e apreensão do automóvel Hyundai/HB20 

1.0 MT Confort, ano/modelo 2015/2016, Renavam nº 01072906381, de cor 

prata, placa QBX 4380, devendo ser cumprido no endereço constante dos 

autos, devendo ser observado o artigo 101, §§13 e 14 da Lei nº 

13.043/2014 .

 Intime-se a parte autora.

 Comunique-se o Juízo da Comarca de Sinop-MT acerca da presente 

decisão.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41678 Nr: 312-06.2012.811.0088

 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: MARIA DAS GRAÇAS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o feito já se encontra sentenciado (fls.123/127), deixo 

de analisar a petição de fls.128/130.

CUMPRA-SE integralmente a sentença proferida. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010063-02.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ZANONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PESSARELLI DE ANDRADE PINTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010063-02.2017.8.11.0088 EXEQUENTE: LUCIANO ZANONI - ME 

EXECUTADO: BRUNA PESSARELLI DE ANDRADE PINTO Vistos etc. Tendo 

em vista o teor da certidão do Oficial de Justiça retro (id. 10874669), 

intime-se a parte exequente, por seu advogado, para que apresente 

endereço atualizado da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Atendida a determinação acima, CERTIFIQUE-SE e cumpra a 

determinação inicial (ID 8882919). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã, 31 de janeiro de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-83.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIZ DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MANZANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010196-83.2013.8.11.0088 EXEQUENTE: SIMONE LUIZ DOS REIS 

EXECUTADO: EDSON MANZANO Vistos etc. Ante o teor da certidão do 

Oficial de Justiça retro (id 10778855), intime-se o exequente, por seu 

advogado, para que apresente endereço atualizado do executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Atendida a determinação 

acima, CERTIFIQUE-SE e cumpra a determinação inicial (id 9002986). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 1º de 

fevereiro de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada 

digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64925 Nr: 1052-49.2017.811.0100

 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: MAX FLAVIO BARRIOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Estado do Mato Grosso foi devidaemnte citado 

com a carga dos altos conforme se denota da ref. deixando transcorrer 

"in albis" o prazo para apresentação de contestação ou comprovação do 

cumprimento da liminar deferida a ref. 04.

Certifico ainda que com a juntada aos autos da contestação apresentada 

pelo DETRAN, abro vistas ao requerente, para que caso queira impugne 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54110 Nr: 904-43.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JUIZO DE RIBEIRÃO BONITO-SP, BANCO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO- BANESPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ MALAGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Donizeti Sanchez - 

OAB:73055 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de precatória advinda de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por 

BANESPA em face de JOSÉ LUIZ MALAGOLLI.

Devidamente intimado acerca da necessidade de recolhimento de custas 

de diligencia de oficial de justiça fl.24/26, o exequente deixou de 

comprovar o recolhimento nos autos conforme certidão fl.28.

Prevê o CPC:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

........

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo 

executivo, ante o abandono da causa por mais de 30 dias.

 INTIME-SE o exequente.

 Devolva-se a precatória.

P.I.C.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 553-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, MARTA 

SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI E OUTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI PITROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9952-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a certidão do Sr. Meirinho, acostada a ref. 7, e visando 

o devido impulsionamento do feito, intimo a parete autora a se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54914 Nr: 1314-04.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA GREGOLIN GRAZIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEAD - UNIÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA LTDA, 

EDUCON – SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 10 e 11, nos termos 

da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 553-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, MARTA 

SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI E OUTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI PITROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9952-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 59660

Vistos.

Cumpra na forma deprecada e, expeça-se o necessário, servindo esta de 

mandado.

Alcançada a finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as 

cautelas legais, devolvam os autos à Origem.

Informando o Sr. Oficial de Justiça que a parte citanda possui domicílio 

certo noutra comarca e tendo em vista a natureza itinerante da deprecata, 

com as cautelas legais, encaminhem-na e informe à Origem.

Às providências.

Brasnorte/MT, 30 de maio de 2016.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60299 Nr: 703-80.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 710-72.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63524 Nr: 155-21.2017.811.0100
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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: LEONELCIDO LOPES HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIOS SEMENTES DE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Citem-se as partes rés.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69016 Nr: 79-60.2018.811.0100

 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: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte ré.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56502 Nr: 478-94.2015.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO BONAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18612 Nr: 727-60.2006.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI VALDEMAR BLAUTH, ELIZABETH 

RUZZON BLAUTH, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, FERNANDA SOUZA DUTRA! - OAB:15503-MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IINTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guias devidamente 

recolhidas de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT, sendo que referida guia pode ser obtida pelo 

site www.tjmt.jus.br, ícone Outros Serviços- Guias- Primeira Instância- 

Forum/ Comarcas- Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50666 Nr: 199-16.2012.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANES FERNANDO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 58, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Custas processuais pela parte autora, se houver.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50473 Nr: 6-98.2012.811.0100

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE BARROS TANGERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530 A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petição de fls. 71, a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas, pela parte autora, se houver.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50145 Nr: 1077-72.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Manoel Maia, Vânia de Lurdes Mombach
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI ANGELO DALLA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que se manifeste acerca da certidão fl.44, no prazo 

de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-39.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010052-39.2014.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: RENATA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 

dias a cerca do documento juntado ID.12580518.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-06.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000030-06.2017.8.11.0110 REQUERENTE: NEILTON FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLEUZA GONCALVES RIBEIRO VISTOS ETC. DO 

RELATÓRIO DOS AUTOS. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais ajuizada pelo Sr. Neilton Ferreira dos Santos, objetivando a 

condenação da Sr.ª Cleuza Goncalves Ribeiro em repará-lo por danos 

morais, com a quantia de R$ 30.000,00 reais. Extrai-se da peça inicial, e 

demais documentos anexos, que a requerida, na qualidade de vítima, teria 

acusado o autor de ter furtado algumas vacas de sua fazenda. Sobre 

este o fato, o autor foi denunciado pelo Ministério Público, contudo, ao final 

do processo criminal, foi absolvido por falta de provas. Na audiência de 

conciliação, não houve acordo entre as partes. Ato contínuo, a requerida 

apresentou sua Contestação, alegando que em nenhum momento da ação 

criminal acusou o autor de ter furtado os bens semoventes que pertencia 

a ela, tanto que foi absolvido por falta de provas. Acrescentou ainda que, 

na verdade, a requerida é que deve ser indenizada pelo autor, uma vez 

que este confessou ter “devolvido uma vaca e vendido a outra” (termos 

da defesa). Em razão disso, com fundamento no art. 343 do CPC 

(Reconvenção), pugnou pela condenação do autor ao pagamento da 

quantia de R$ 30.000,00 reais pela vaca vendida e por litigância de má-fé. 

Na sua impugnação, o autor negou os fatos informados pela requerida e 

pugnou a improcedência dos pedidos desta. É a síntese necessária dos 

autos. DA FUNDAMENTAÇÃO Analisando as declarações das partes, 

observa-se evidenciado o objeto desta ação, de modo que a dispensar a 

produção de demais provas, nos termos do art. 355 do CPC. O intento do 

autor basicamente é calcado no fato de ter sido acusado pelo Ministério 

Público, em uma ação criminal, como sendo o autor do furto das vacas da 

requerida. Todavia, no final do processo, concluiu-se não havia provas 

suficientes para a sua condenação, pelo o que foi absolvido. Com relação 

a este assunto, é sabido e notório que a comunicação de determinado 

crime pela vítima é simplesmente o exercício regular de um direito, no qual 

se busca a solução do fato ilícito, no qual é a parte ofendida, de modo que 

não há qualquer irregularidade ou violação de preceito legal. No mais, se 

deste fato ilícito é instaurado o competente Inquérito Policial e, posterior, o 

ajuizamento de Denúncia para apurar a autoria e materialidade do suposto 

crime, é também considerado um exercício regular das funções dos 

respectivos legitimados. Neste mesmo sentido, é o entendimento 

jurisprudencial majoritário. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO CAUTELAR – EXCESSO DE 

PRAZO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO – NÃO 

CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. [...]A superveniência de decisão de 

impronúncia por falta de provas da autoria, após regular instrução, não 

induz à presunção de ilicitude de sua prisão. Para imputar ao Estado a 

obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados dolo, fraude ou 

má-fé dos agentes envolvidos. [...] (TJ MT Apelação Cível nº 127781/2015 

– Relator: DES. Márcio Vidal – Data do Julgamento: 13/03/2017 – Órgão 

Julgador: 3ª Câmara Cível). AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. AUTOR DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO. IMPRONUNCIA DA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE 

CRIME. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO. AUSENCIA DE PROVA DE CULPA OU DOLO. INEXISTENCIA DE 

ATO ILÍCITO. DISSABORES SOFRIDOS PELO AUTOR EM DECORRENCIA 

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CRIMINAL. INCABÍVEL REPARAÇÃO CÍVEL. 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

RESPEITADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. SENTENÇA 

MANTIDA. APELAÇÃO CIVIL CONHECIDA, E, NO MÉRITO NÃO PROVIDA. 

(TJ PR Apelação Cível nº 1373683-9 – Apelante: Marcio Cesar Almeida – 

Apelada: Daisy Emilda Gomes Barreto Lima – Relator: Des. J. S. Fagundes 

Cunha – Data do Julgamento: 18/03/2016). Desta feita, na forma da 

argumentação acima descrita, têm-se que a pretensão do autor é 

improcedente, posto que não houve a prática de ato ilícito pela parte 

autora, não incidindo nos deveres previstos nos art. 186, 187 e 927 do 

Código Civil. Noutro norte, analisando a contestação apresentada nos 

autos, vislumbro que a parte requerida pugnou pela condenação da parte 

autora no pagamento de R$ 30.000,00 reais, com base no art. 343 do CPC. 

É bem sabido que a lei 9.099/95, em seu art. 31, veda expressamente o 

processamento do instituto invocado pela parte autora, restando, portanto, 

a improcedência de seu pedido. Por estas razões, sugiro o julgamento 

improcedentes dos pedidos inicias, resolvendo-se o mérito da ação nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença ao Juiz Togado para a 

devida homologação. Campinápolis-MT, 27 de junho de 2017. Jhonatan 

Silva de Oliveira Juiz Leigo Homologo por sentença da decisão do Juiz 

Leigo, nos termos do art. 40 da Lei n°9.099/95. Sem custas ou honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. De Nova Xavantina para Campinápolis, 28 de junho de 2017. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500046-85.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE LIMIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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 CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

0500046-85.2015.8.11.0110 REQUERENTE: ELICE LIMIRO DOS REIS 

REQUERIDO: OI S.A Visto, etc. RELATÓRIO Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente - Do 

valor da causa Analisando a inicial, observo que o valor dado a causa 

declarado na peça inicial está muito aquém do aproveitamento econômico 
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pleiteado pela autora. Destarte, na fase em que se encontra os autos, é 

contraproducente retornar os autos para que seja emendada a inicial. Com 

isso, considerando que o teto do valor da causa no âmbito dos Juizados 

Especiais é o equivalente a quarenta salários mínimos, altero de ofício o 

valor dado a causa para que seja a quantia de R$ 37.480,00. 

Preliminarmente – Da Retificação do nome do polo passivo Defiro o pedido 

da parte requerida, em sua contestação, para que se faça constar no polo 

passivo o nome OI MOVEL S/A. Do julgamento antecipado da lide Para o 

julgamento deste litígio não é necessário 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. Ademais, 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. Desta forma, ante a 

possibilidade da apreciação do mérito do processo, com base nas provas 

já carreadas, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355, inc. I, do CPC. Do mérito Pretende a parte autora ser ressarcida por 

alguns valores pagos a requerida que, no seu entender, são indevidos. E, 

em razão das cobranças indevidas, pede uma indenização por danos 

morais. Da análise do caso em estudo, é evidente que a parte ré logrou 

êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

provas que indicam a procedência do débito vindicado e a obrigação de 

pagar pela parte autora. Pelas provas apresentadas nos autos, sobretudo, 

histórico das faturas, telas sistêmicas e comprovantes de pagamento, 

extrai-se que os valores pagos a mais se referem a multa contratual pela 

rescisão antecipada pela parte autora. Vale registrar que é incontroverso 

nos autos que havia uma relação contratual entre as partes e que a parte 

autora usufruiu dos serviços prestados pela parte autora durante 

determinado período. Portanto, com essas premissas, reconheço a 

procedência da dívida cobrada pela empresa requerida, bem como os 

pagamentos realizados pela parte autora; e, por consequência, indefiro os 

pedidos da parte autora. DISPOSTIVO Por todo o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito 

da ação, com base no art. 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase processual (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jhonatan Silva de 

Oliveira Juiz Leigo Vistos, etc. Na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95, 

HOMOLOGO o projeto de decisão/despacho/sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campinápolis, 24 de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-18.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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 CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000068-18.2017.8.11.0110 REQUERENTE: JOANA DARC QUIRINO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Da análise dos autos, notadamente Id. 

10178116, observo que a parte autora manifestou pela desistência da 

ação. Na forma do Enunciado nº 90 do FONAJE, “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. Assim sendo, não vislumbrando qualquer hipótese de 

má-fé ou lide temerária, opino pela homologação do pedido de desistência 

e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c enunciado nº 90 do 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da lei 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Jhonatan Silva de Oliveira Juiz Leigo 

Vistos, etc. Na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95, HOMOLOGO o projeto 

de decisão/despacho/sentença elaborado pelo Juiz Leigo, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis, 24 de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500054-62.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERAFIM MENDES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

ELEUZA DO ROSÁRIO BATISTA RODRIGUES (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

0500054-62.2015.8.11.0110 REQUERENTE: MARIA SERAFIM MENDES 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG, CARLOS DUARTE 

SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME, BANCO BRADESCO S.A., 

ELEUZA DO ROSÁRIO BATISTA RODRIGUES Vistos, etc. 

Decisão->Determinação Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, 

tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do 

art.6°, VIII, do CDC. Constata-se dos autos que não fora procedida a 

citação regular de dois requeridos, sendo a empresa CARLOS DUARTE 

SOARES – KENKO KIM COLCHÕES – ME (Id. 698251) e ELEUZA DO 

ROSÁRIO BATISTA RODRIGUES (Id. 685273). Portanto, chamo o feito à 

ordem para que seja efetivada a citação dos requeridos 

supramencionados. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto aos eventos de Id. 698251 e 685273, 

indicando endereço adequado à citação dos requeridos. Após, voltem-me 

conclusos. Campinápolis, 14 de março de 2.018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-11.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000116-11.2016.8.11.0110 REQUERENTE: ODAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: H L CONSTRUTORA LTDA VISTOS ETC. DO RELATÓRIO 

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Sr. Odair José da Silva em face da 

pessoa jurídica H. L. Construtora LTDA, objetivando ser ressarcido pelos 

danos materiais ocorridos em seu veículo. Segundo informado no termo, o 

autor teve alguns problemas mecânicos com seu veículo na estrada que 

dá acesso ao município de Novo São Joaquim, tendo que parar o carro no 

acostamento. Neste ínterim, o condutor de primeiro veículo da requerida, 

vendo a situação do autor, também parou do outro lado da pista para lhe 

dar assistência. Pouco tempo depois, um segundo condutor de outro 

veículo também da requerida, vinha passando no local, contudo, ao passar 

no meio da pista, acabou por abalroar na lateral o veículo do autor, 

causando-lhe somente danos materiais. Junto com a inicial, foram 

aportadas as fotos do acidente e boletim de ocorrência, bem como 

orçamentos de serviços mecânicos para o suposto conserto do veículo. 

Na audiência de conciliação não houve acordo entre as partes (Id. 

4280496). A requerida apresentou sua defesa alegando, em síntese, 

ilegitimidade ativa e culpa exclusiva da vítima. Por fim, requereu a total 

improcedência os pedidos da presente demanda. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre registrar que no caso não há fator que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que as provas já produzidas nos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Das fotos anexadas nos autos, 

é evidente que o autor, após ter sofridos os problemas mecânicos em seu 

veículo, não procedeu com a devida sinalização de praxe na via, quer seja 

por meio do equipamento triângulo de uso obrigatório ou até mesmo por 

meio de usuais galhos de árvores ou qualquer outro meio hábil. Caso o 

autor tivesse providenciado a devida sinalização, é certo que as chances 

de ocorrência deste acidente teriam sido drasticamente reduzidas, vez 

que possibilitaria o condutor do terceiro veículo ter atenção redobrada no 

trecho e, deste modo, evitar o incidente. Aliás, tal obrigação é prevista no 

art. 46 do CTB, que assim orienta: Art. 46. Sempre que for necessária a 

imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de 

emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de 

advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Desta forma, com a 

inobservância da providência acima citada, têm-se que o autor concorreu 

para ao acontecimento do acidente em comento. Por outro lado, deve-se 

ponderar que o condutor do terceiro veículo também concorreu para o 

evento, vez que foi imprudente e negligente na direção do caminhão. 

Vejamos: negligente porque estava conduzido o veículo sem a devida 

atenção, pois do contrário teria observado, com a distância necessária, 

que havia algo errado com os carros parados na estrada e teria reduzido 

a velocidade do seu caminhão até parar totalmente; e, imprudente porque 

mesmo vendo que o espaço entre os veículos não era o suficiente para 

passar sem causar danos ao outrem, ainda sim insistiu na passagem 

vindo a causar o acidente que poderia ter sido evitado se tivesse tomada 

as precauções. Desta forma, têm-se que as culpas pela ocorrência do 

acidente devem ser compensadas entre as partes e em proporções 

iguais, ou seja, o autor deverá arcar com a metade dos custos para o 

conserto de seu veículo e empresa requerida com o restante. Para 

determinar o quantum indenizatório, adoto os orçamentos de menores 

valores trazidos pelo autor, a saber, de R$ 335,00 e 1.613,00 reais. Logo, 

teremos que a indenização devida ao autor será equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) da quantia de R$ 1.948,00 reais. Assim sendo, opino 

pela parcial procedência dos pedidos da reclamação inicial, resolvendo o 

mérito da ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 974,00 

(novecentos e setenta e quatro reais) a título de indenização por danos 

materiais ao autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase, na forma dos arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença ao 

Juiz Togado para a devida homologação. Campinápolis-MT, 11 de julho de 

2017. Jhonatan Silva de Oliveira Juiz Leigo Homologo por sentença a 

decisão do Juiz Leigo, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, 

acrescentando na decisão que o valor da condenação será acrescido de 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a 

partir do evento danoso. Campinápolis, 19 de julho de 2017. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-63.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000119-63.2016.8.11.0110 REQUERENTE: ALVES PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA - ME REQUERIDO: ABRANGE NEGOCIOS 

EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Da 

análise dos autos, observo que a requerente não se enquadra na 

definição legal de consumidor, conforme previsão contida no art. 2º do 

CDC. Vejamos: Tal assertiva tem por base o entendimento da 

jurisprudência majoritária que se manifestou adotando a denominada 

Teoria Finalista, que define o consumidor como sendo destinatário fático e 

econômico do bem ou serviço. Ou seja, consumidor é aquele que, além de 

retirar o produto da cadeia de produção, não o adquire para revenda, ou 

uso profissional (uso econômico). Vejamos: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. 

ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO 

APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a 

determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita 

mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 

2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e 

econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela 

teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, 

assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de 

produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de 

um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado 

consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a 

função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do 

mercado de consumo. [...] 7. Recurso especial a que se nega provimento. 

(REsp. nº 1.195.642/RJ, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 

13/11/2012). (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA 

JURÍDICA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL E DE 

VULNERABILIDADE. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, é 

assente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às pessoas 

jurídicas, desde que sejam destinatárias finais de produtos e de serviços, 

e, ainda, vulneráveis. 2. Não obstante, no caso em concreto, a partir dos 

elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, a parte ora 

recorrente não é destinatária final dos bens e servidos oferecidos pela 

parte recorrida, sendo "típica relação entre fornecedores partícipes do 

ciclo de prestação no mercado de negócio ao consumidor". 3. Isso porque, 

da utilização do produto contratado se dá como insumo, visto que possui a 

finalidade "e auxiliar na realização de contatos essenciais para o 

desenvolvimento de sua atividade negocial e empresarial, e não no intuito 

legal de aquisição ou utilização do produto ou serviço como destinatária 

final". [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp. 

nº 1.319.518/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

18/12/2012). (grifei) Da narrativa dos fatos pelas partes, extrai-se que a 

parte requerente contratou os serviços de publicações online da empresa 

ré para fazer propagandas da empresa autora na Internet, supostamente, 

sem custos, tendo como finalidade o aumento de vendas, ou seja, fins 

econômicos, não havendo que se falar em aplicação do CDC. Certo 

também, é que não se trata de uma situação excepcional, em que a 

legislação consumerista poderia incidir a partir de reconhecida 

vulnerabilidade da parte. Isso porque muito embora a demandante não seja 

especialista em serviços de publicações online, bastava tão somente a 

leitura apurada do contrato de prestação de serviços que foi assinado. 

Lembro ainda que este entendimento está em consonância com a 

orientação jurisprudencial maior acerca da matéria. Por outro lado, com 

arrimo no art. 63 do CPC, têm-se que é lícita a modificação expressa do 

foro competente a revisão dos termos do contrato pelo Poder Judiciário. E, 

no caso em tela, da análise do termo firmado entre as partes, observa-se 

que ambas elegeram o foro da comarca de São Paulo-SP, para a 

judicialização da demanda. Diga-se de passagem, é incontroverso nos 

autos que o autor realmente assinou o contrato e o transmitiu a empresa 

ré. DISPOSITIVO Portanto, a par dessas razões, opino pela extinção do 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do 

CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, 

ao menos nesta fase, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Submeto este projeto de sentença ao MM. Juiz Togado 

para homologação, ex vi do art. 40 da Lei 9.099/95. Jhonatan Silva de 

Oliveira Juiz Leigo Vistos, etc. Na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95, 

HOMOLOGO o projeto de decisão/despacho/sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campinápolis, 24 de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-49.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000010-49.2016.8.11.0110 REQUERENTE: ANA BENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto, etc. RELATÓRIO Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da lei 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Do julgamento antecipado da lide Para o 

julgamento deste litígio não é necessário 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. Ademais, 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. Desta forma, ante a 

possibilidade da apreciação do mérito do processo, com base nas provas 

já carreadas, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 

355, inc. I, do CPC. Preliminar – Competência do Juizado Especial – 

Desnecessidade de perícia. Rejeito a referida tese aduzida pela parte 

requerida, uma vez que as provas já produzidas nos autos possibilitam o 

julgamento do mérito da ação, tornando desnecessária a realização de 

prova pericial. Do mérito Pretende a parte autora receber somente uma 

indenização por danos morais em razão de uma suposta cobrança 

indevida feita pela empresa ré, sob a alegação de que se tratava de uma 

recuperação de consumo não faturado pelo aparelho registrador. Da 

análise do caso em estudo, observo que a cobrança de valores por si só 

não foi fator suficiente para causar danos a honra/imagem da parte 

autora, tratando-se de um mero aborrecimento comum no cotidiano na vida 

em sociedade. Com efeito, observa-se que não houve o preenchimento 

dos requisitos legais autorizadores da responsabilidade civil, não havendo 

que se falar em condenação da parte requerida na indenização pretendida 

pela parte autora. Portanto, com essas premissas, impõe-se por corolário 

o indeferimento da pretensão da parte autora. DISPOSTIVO Pelo exposto, 

opino pela improcedência dos pedidos exclusivamente contidos na peça 

inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito da ação, com base no art. 487, 

inc. I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase processual (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jhonatan Silva de Oliveira Juiz Leigo 

Vistos, etc. Na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95, HOMOLOGO o projeto 

de decisão/despacho/sentença elaborado pelo Juiz Leigo, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis, 31 de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-95.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANDER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERIDO)

PADUA REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000037-95.2017.8.11.0110 REQUERENTE: JOAO EVANDER ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: PADUA REPRESENTACOES LTDA - ME, ADAMA 

BRASIL S/A Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Em análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia sobre o produto, objetivando apurar 

o suposto defeito no veneno agrícola, de modo que o torna inútil para o fim 

que se destina. Por outro lado, é cediço que no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis não se pode processar ações que demandam prova 

complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se 

vê: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo 

e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”. Por 

consequência, a prova pericial, por ser uma complexa, não pode ser 

realizada perante este Juízo. Partindo dessas premissas, outro caminho 

não resta senão o reconhecimento da incompetência deste Juízo para a 

apreciar o mérito da demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

extinção do feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Jhonatan Silva de Oliveira Juiz Leigo Vistos, etc. 

Na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de 

decisão/despacho/sentença elaborado pelo Juiz Leigo, para que produza 

os seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Cumpra-se. Campinápolis, 24 

de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-80.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCONE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIVONE ALMEIDA LEITE OAB - GO17980 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000038-80.2017.8.11.0110 REQUERENTE: PEDRO FRANCISCONE DA 

CUNHA REQUERIDO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINAPOLIS Vistos, etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou manifestem pelo julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Submeto este projeto de despacho ao MM. Juiz Togado para homologação. 

Jhonatan Silva de Oliveira Juiz Leigo Homologo o projeto de despacho do 

Juiz Leigo, nos do art. 40 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis, 30 de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-55.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MESSIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000072-55.2017.8.11.0110 REQUERENTE: LEIDIANE MESSIAS LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte autora não compareceu na audiência de conciliação agendada para 

o dia 05/10/2017 (Id. 10259413), tampouco, apresentou justificativa. De 

acordo com o Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

têm-se que “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. No 

mesmo sentido, o art. 51, inc. I da Lei 9.099/95, determina a extinção do 

processo “quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Posto isto, sugiro a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, aplicando-se o art. 51, inciso I, da Lei nº.9.099/95 c/c 

Enunciado 20 do FONAJE. Condenação da parte autora nas custas 

processuais, ante a desídia, na forma do Enunciado 28 do FONAJE, 

podendo ser dispensada seu houver justificativa de ausência por motivo 

de força maior (art. 51, §2º da lei 9.099/95). Por fim, é de bom alvitre tornar 

sem efeito a decisão liminar prolatada no Id. 9560429. Sem honorários 
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advocatícios, ex vi do artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, não estando isenta, intime-se a parte Autora para o recolhimento 

das custas, no prazo de 10 (dez) dias. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Jhonatan Silva de Oliveira Juiz Leigo Vistos, etc. Na forma do art. 40 da Lei 

n° 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de decisão/despacho/sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Campinápolis, 24 de janeiro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-70.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LEDISON RANDOW DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Vistos, etc. Sem 

Resolução de Mérito->Extinção->Desistência Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Da breve 

análise dos autos, verifica-se que o demandante, após a apresentação de 

contestação pela parte requerida e também da realização da audiência de 

conciliação, pugnou pela extinção do processo (Id.10334369). Assim, ante 

a desistência da parte autora, a extinção dos autos é a necessária medida 

de direito. DISPOSITIVO Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE. Sem pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Campinápolis – MT, 04 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500047-70.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRUNES ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Número do Processo: 

0500047-70.2015.8.11.0110, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: ANTONIO BRUNES ALVES DOS REIS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Sentença->Com resolução de Mérito->Acolhimento de Embargos de 

Declaração A parte autora pleiteia redesignação de audiência de 

conciliação, em razão de não ter comparecido na solenidade na data de 

19.04.2016, em razão de estar em procedimento cirúrgico como 

comprovado na data de 12.04.2016 (id 814695 e 814697) e 

consequentemente, pleiteia a revogação da extinção do processo (id 

1599947). É o relatório. Em análise detida dos autos, verifico que existe 

vício de omissão que deverá ser sanado neste momento processual. Pois 

bem. A parte autora protocolou Pedido de Reconsideração na data de 

06.04.2017 (id 5892759) o que foi recebido por este Juízo como Embargos 

de Declaração, ocasião em que se determinou a certificação da 

tempestividade, bem com a intimação da parte requerida para manifestar, 

em razão dos efeitos infringentes dos embargos (id 10338810). 

Certificada a tempestividade dos embargos de declaração, sendo eles 

tempestivos (id 11062934), bem como certificado a inércia da parte 

requerida para manifestar acerca dos embargos (id 12134714). Como se 

verifica dos autos, assiste razão a parte autora ao requerer a 

redesignação de audiência, pois seu pedido não foi anteriormente 

apreciado, realizando audiência conciliatória, ocasião em que a advogada 

da parte autora requereu prazo para juntar o atestado médico, pedido este 

que novamente não foi analisado, e na sequência, houve a sentença de 

extinção dos autos em razão da ausência da parte em audiência de 

conciliação. Diante da ausência de análise ao pedido de id 814695 e 

814697, ACOLHO os Embargos de Declaração (id 5892759) a fim de suprir 

a omissão. Assim, com efeitos infringentes, REVOGO a decisão de 

extinção dos autos (id 1599947), e determino que seja designada nova 

audiência de conciliação. P.R.I.C. Campinápolis – MT, 04 de abril de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000091-61.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELDI JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora 

para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sobre a certidão lançada 

nos autos. , 6 de abril de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 5316 Nr: 545-44.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO LANCHEBON INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA: para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre o mandado de avaliação de fls.;177/187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37692 Nr: 234-67.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:

 Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da 

lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a 

suposta anulabilidade.

 Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada.

Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes 

para que se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de 

produção provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 
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pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

Cadastre-se o patrono da parte requerida, conforme requerimento de fls. 

33-v.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31346 Nr: 1111-46.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZENI ROSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31466 Nr: 1230-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31448 Nr: 1212-83.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31412 Nr: 1177-26.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 1394-69.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO DA CRUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31422 Nr: 1187-70.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31532 Nr: 1300-24.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31702 Nr: 1468-26.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 1205-91.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMI JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1193-77.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31348 Nr: 1113-16.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA MENDES SERAFIM CAZECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 1182-48.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO INÁCIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31413 Nr: 1178-11.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUTON CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelaçao interposto pela autora.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32273 Nr: 27-73.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELBRANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Certifico e dou fé que o(a) advogado(a) Dr(a). Marcelo Batista de Faria, 

inscrito(a) na OAB/GO 48315, foi nomeado(a) nos autos supra referidos, 

sendo arbitrado a título de honorários advocatícios a importância de 05 

(cinco) URH, consoante tabela da OAB, seccional de Mato Grosso, nos 

termos da decisão de fl. 62 em anexo.

Era o que tinha para certificar.

 Campinápolis - MT, 06 de abril de 2018.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32569 Nr: 294-45.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZÉS GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso 

inominado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 1735-95.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Intimar a parte exequente para, no prazo legal, apresentar resposta à 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98336 Nr: 2483-18.2017.811.0101

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO, 

MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BASTOS SÉRGIO DO 

NASCIMENTO - OAB:176286 OAB/MG, CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:OAB/MG 84.933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 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 

retirar o Edital de Intimação (artigo 34 da Lei n° 3365/1941) o qual 

encontra-se expedido, para fins de publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50962 Nr: 341-22.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRMP, RMP, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GENI CONTATO - 

OAB:9351/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 14077 -A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada dos exequentes, para 

manifestar-se acerca da cota do MP de fls. 196/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86337 Nr: 754-25.2015.811.0101

 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: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÊMIA MATOS DA SILVA, ESPÓLIO DE JOÃO 

JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Determinada a realização de perícia técnica na decisão que liminarmente 

concedeu a imissão provisória na posse do imóvel, para fins de servidão 

administrativa, até o presente momento o perito nomeado por este Juízo 

não cumpriu com seu mister, não apresentando qualquer justificativa, 

embora intimado para tanto.

Assim, forçoso revogar a nomeação e por conseguinte nomear outro 

perito de confiança do Juízo para a realização da perícia técnica, sendo 

que inclusive os honorários periciais já foram arbitrados e encontram-se 

depositados em Juízo.

Deste modo, nomeio perito o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, inscrito 

no CREA sob o nº 2200176058, devendo proceder à perícia conforme 

decisão liminar.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Os quesitos 

encontram-se no feito. Após a juntada do laudo, expeça-se alvará de 

levantamento dos honorários periciais em favor do perito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Ademais, até o presente momento a parte Requerida não foi citada. 

Assim, intime-se a parte Autora para indicar o atual endereço da parte 

Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 3. Com a informação, cite-se para apresentar querendo contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a citação, o processo seguirá o rito 

ordinário.

4. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

5. Int.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86338 Nr: 755-10.2015.811.0101

 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: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Vistos.

1. Determinada a realização de perícia técnica na decisão que liminarmente 

concedeu a imissão provisória na posse do imóvel, para fins de servidão 

administrativa, até o presente momento o perito nomeado por este Juízo 

não cumpriu com seu mister, não apresentando qualquer justificativa, 

embora intimado para tanto.

Assim, forçoso revogar a nomeação e por conseguinte nomear outro 

perito de confiança do Juízo para a realização da perícia técnica, sendo 

que inclusive os honorários periciais já foram arbitrados e encontram-se 

depositados em Juízo.

Deste modo, nomeio perito o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, inscrito 

no CREA sob o nº 2200176058, devendo proceder à perícia conforme 

decisão liminar.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Os quesitos 

encontram-se no feito. Após a juntada do laudo, expeça-se alvará de 

levantamento dos honorários periciais em favor do perito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Ademais, até o presente momento a parte Requerida não foi citada. 

Assim, intime-se a parte Autora para indicar o atual endereço da parte 

Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 3. Com a informação, cite-se para apresentar querendo contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a citação, o processo seguirá o rito 

ordinário.

4. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

5. Int.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 757-77.2015.811.0101

 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: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Determinada a realização de perícia técnica na decisão que liminarmente 

concedeu a imissão provisória na posse do imóvel, para fins de servidão 

administrativa, até o presente momento o perito nomeado por este Juízo 

não cumpriu com seu mister, não apresentando qualquer justificativa, 

embora intimado para tanto.

Assim, forçoso revogar a nomeação e por conseguinte nomear outro 

perito de confiança do Juízo para a realização da perícia técnica, sendo 

que inclusive os honorários periciais já foram arbitrados e encontram-se 

depositados em Juízo.

Deste modo, nomeio perito o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, inscrito 

no CREA sob o nº 2200176058, devendo proceder à perícia conforme 

decisão liminar.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Os quesitos 

encontram-se no feito. Após a juntada do laudo, expeça-se alvará de 

levantamento dos honorários periciais em favor do perito, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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2. Ademais, até o presente momento a parte Requerida não foi citada. 

Assim, em que pese ser obrigação da parte autora informar o atual 

endereço da parte Requerida, este Juízo em consulta ao sistema Apolo 

logrou êxito em encontrar os seguintes endereços: Requerido Maracaí 

com domicílio na rua das Andirobas, 433, Sinop/MT e Requerido Flávio na 

rua das Amendoeiras, 22, apartamento 302, em Sinop/MT. Assim, cite-se 

para apresentar querendo contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Com 

a citação, o processo seguirá o rito ordinário.

3. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101230 Nr: 529-97.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OSS, TSM, HSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 17/07/2018 às 13:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85086 Nr: 140-20.2015.811.0101

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO BEHLING, ROSINETE DO VALE 

ALENCAR BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Florêncio de Castilho - 

OAB:15640, VIVIANNE CRISTINE CALDAS AYRES - OAB:9826

 Vistos.

1. Determinada a realização de perícia técnica na decisão que liminarmente 

concedeu a imissão provisória na posse do imóvel, para fins de servidão 

administrativa, até o presente momento o perito nomeado por este Juízo 

não cumpriu com seu mister, não apresentando qualquer justificativa, 

embora intimado para tanto.

Assim, forçoso revogar a nomeação e por conseguinte nomear outro 

perito de confiança do Juízo para a realização da perícia técnica.

Deste modo, nomeio perito o Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, inscrito 

no CREA sob o nº 2200176058, devendo proceder à perícia conforme 

decisão proferida na Referência 53.

Intime-se a parte Autora para depositar em Juízo os honorários periciais 

no prazo de 05 (cinco) dias, eis que já encaminhados por esse perito, que 

foi nomeado anteriormente (o valor encontra-se na Referência 57)

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Os quesitos 

encontram-se no feito. Após a juntada do laudo, expeça-se alvará de 

levantamento dos honorários periciais em favor do perito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97744 Nr: 2169-72.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO GUIMARÃES MOLINA, IVANI ORLANDI, OLÁCIO 

USINGER, ALDERICO CALDERAN, GILBERTO DE MIRANDA, ALDECIRO 

CALDERAN, VILMAR GIACHINI, GEOVANI POTRICH, ADELIR LENTZ, 

Sebastião Manoel Adorno, JAIR PAULO VERGUTZ, EDUARDO DE 

MIRANDA, JOSÉ GARCIA MOLINA NETO, PAULO EMILIO PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL - MT, Câmara 

Municipal de União do SUl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA REBELLATTO ADORNO - 

OAB:22789, ANDREA REBELLATTO ADORNO - OAB:22789/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:MT 13619 B

 Autos Virtuais (Id. 97744)

Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 7, inciso IV, da Lei nº 4717/1965, defiro o pedido 

do requerido Município de União do Sul, tornando-se nula a certidão de 

intempestividade de fls. 202 (ref. 25). Concedo o prazo de 20 (vinte) dias 

para apresentação de contestação.

2. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49816 Nr: 780-67.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESDS, KSSDS, RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 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 advogada da exequente 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida negativa ás fls. 131, 

devendo informar o atual endereço do executado para fins de 

cumprimento de mandado de prisão civil, ou requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100561 Nr: 163-58.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE MANOEL DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, conceder a tutela pretendida na inicial, sem antes se confirmar 

a propriedade do veículo, é medida temerária que pode prejudicar terceiro 

que não integra a relação de direito material ou processual. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, comprovar a propriedade do veículo, ao qual 

se pretende recair a tutela de busca e apreensão, como sendo da parte 

requerida, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Diligências 

necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018/DF

O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz de Direito Substituto 

e Diretor do Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO as Metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça-CNJ 

para o ano de 2018, aprovadas no XI Encontro Nacional do Poder 

Judiciário em Brasília/DF;

CONSIDERANDO a quantidade excessiva de processos em tramitação 

nesta Comarca de Colniza, bem como a existência de 3.133 processos 

classificados na Meta 1 de 2018, e 1.611 processos classificados na Meta 
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2 de 2018;

CONSIDERANDO á necessidade de priorizar os processos que se 

enquadrem nas Metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ,

 RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR OS SERVIDORES FERNANDO MURILLO MACHADO 

FAÇA, Assessor de Gabinete I, matrícula 33039, GHAUBER SILVA 

QUEIROZ, Assessor de Gabinete II, matrícula 30758, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, Analista Judiciária, matrícula 27374, VIVIAN PAULA 

VIEIRA, Técnica Judiciária, matrícula 14408 e EDLÉIA MAGRASSI DE LIMA 

FERRAZ, Gestora Judiciária, matrícula 24744, para laborarem internamente 

no Gabinete, no dia 07 de abril de 2018 (sábado), no período das 13:00 

horas às 17:00 horas, juntamente com o magistrado subscrevente.

 Art. 2º - Conceder as respectivas compensatórias a cada servidor 

convocado, contadas em dobro por tratar-se de final de semana.

Art. 3° - Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se. Remeta-se 

cópia à Corregedoria Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Colniza-MT, 06 de abril de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61288 Nr: 431-13.2012.811.0105

 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: Ivanildo Teixeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para contrarrazoar, caso queira, as razões de 

apelação de folhas 105/112, bem como intimar a parte requerida para 

contrarrazoar, caso queira, as razões de apelação de folhas 113/144.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34501 Nr: 689-62.2008.811.0105

 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: Joaquim Silas Tavares Fagundes Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60684 Nr: 40-58.2012.811.0105

 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: Maria de Lourdes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I (FIDC NPLI), SERASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A-MT, Celso David Antunes - 

OAB:1141/BA, Luis Carlos Laurenço - OAB:16.780/BA, Viviane 

Califani Merino Lapinski - OAB:6.373

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida Serasa S/A para se manifestar acerca da decisão de 

folhas 101/102, no prazo de 05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-92.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

OROSINO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que 

apresente contestação, dentro do prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-67.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos; Considerando o petitório de id. n.º 11238859, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza-MT, 15 de março de 2018. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78089 Nr: 4184-20.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 Após manifestações do autor e do Ministério Público, bem como da 

juntada de dois Relatórios e documentos diversos, o que se tem é falta de 

suficiente comprovação do quanto alegado na petição veiculadora de 

"exceção de competência negativa".

 Por isso, pelo menos para melhor compreender o cenário fático existente, 

mantém-se a tramitação do processo neste Juízo, aqui incidindo toda a 

estrutura protetiva vinculada à criança e ao adolescente.

 Assim, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 07/05/2018, às 

10h30min, sendo que, caso não tenha intenção em comparecer, DEVE A 

PARTE-REQUERIDA se manifestar com antecedência, inclusive passando 

a contar o prazo para contestação.

No mais, MANTÉM-SE o direito de visita do genitor (consoante decisão 

judicial já existente, cujo descumprimento traz consequências já definidas 

em norma).

 Por fim, à SECRETARIA:

1.INTIMAR as partes para a audiência (ambos já com advogados 

constituídos e cadastrados);

2.EXPEDIR Precatória para Cáceres, isso para:

a)INTIMAR pessoalmente a requerida da audiência (não sendo isso 

imprescindível, mas se mostra relevante no presente caso);

b)SOLICITAR que o Juízo Deprecado determine à Equipe Interdisciplinar do 

Poder Judiciário a realização de Estudo e posterior Relatório em relação ao 

lar da requerida, especialmente com a verificação de possível alienação 

parental por parte da mãe (endereço: Rua Ivo de Arruda, 862, bairro 

Maracanazinho); OBS.: os Relatórios devem ser entregues 15 dias após o 

dia da visita;

Ciência ao Ministério Público.

Cumprir com URGÊNCIA, especialmente o item 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76197 Nr: 2960-47.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando a não intimação do requerido, 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 31.01.2018, às 

14h15min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 14/05/2018, às 09h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, nos moldes da decisão de ref: 11;

2. CIÊNCIA ao Ministério Público;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 1053-42.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o(a) embargado(a) para que se 

menifeste quanto aos cálculos de fls. 27/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34125 Nr: 545-38.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES MONTEIRO PAVESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA 

- OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para ciência da decisão 

de fls. 201/203 e cálculos de fls. 204/208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25934 Nr: 1325-51.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA ROSA STORKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para ciência da decisão 

de fls. 320/322 e cálculos de fls. 323/325.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34401 Nr: 820-84.2010.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA TEREZINHA WOLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o(a) embargado(a) para ciência da 

decisão de fls. 320/322 e cálculos de fls. 323/325.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34401 Nr: 820-84.2010.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA TEREZINHA WOLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 
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após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69270 Nr: 1003-45.2016.811.0099

 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): ALISSON CRISTIANO GERHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente para que 

recolha as custar para distrubuição e cumprimento da Carta Precatória de 

ref: 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31233 Nr: 765-07.2008.811.0099

 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: SEBASTIÃO RAMALHO LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defere-se o pleito de fl. 165, devendo a parte-autora manter consigo os 

originais para, se for o caso, exibição.

No mais, manter a marcha processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 24664 Nr: 327-20.2004.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO CANOEIRO - "Vulgo Mudinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB/MT 6.916, Cezar 

Augusto Lima do Nascimento - OAB:6821-B/MT

 (...) Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, a 

qual se está vinculado, CONDENA-SE o acusado:MARIVALDO CANOEIRO, 

com qualificação anterior, em relação ao artigo 121, §2°, inciso III, do 

Código Penal. Definido isso, passa-se à DOSIMETRIA da PENA.(...) 

FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. (...) , 

CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o 

REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena. (...) Publicada em 

Plenário, saem o Ministério Público, a Defesa e o acusado intimados para 

os efeitos recursais.Cotriguaçu/MT, 06 de abril de 2018, às 

11h50min.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto e Presidente do 

Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 17083 Nr: 367-02.2004.811.0099

 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: ERASMINO MARTINS PEREIRA, MARIA DE LOURDES DA 

CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO BARCELOS MORAIS - 

OAB:5.385/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Em relação ao pleito do INSS (fl. 275v), deve-se explicar o seguinte.

No tocante aos honorários do advogado, a data-base está indicada na fl. 

269, por exemplo, sendo 2008, não 2015. Assim, indefere-se o pleito.

Acerca do limite para expedição de RPV, parece haver razão ao INSS.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o ponto;

2.Após, havendo concordância em renunciar ao excedente, expedir o 

necessário. Do contrário, conclusos para análise dos argumentos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51506 Nr: 2871-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERFESON DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Processo nº 2871-25.2017.811.0034

Código 51506

VISTOS, ETC.

Ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena de Ref. 

54 atentando-se ao cumprimento do disposto no artigo 5º, § 2º da CNJ.

Dom Aquino-MT, 02 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34969 Nr: 756-36.2014.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dahyanne Pâmela Martins, Weliton Gabriel da 

Silva Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital De Intimação De Sentença

 Prazo: 20 (Vinte) Dias

AUTOS N.º 756-36.2014.811.0034

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministerio Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Dahyanne Pâmela Martins e Weliton Gabriel da Silva 

Felix

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: DAHYANNE PÂMELA MARTINS Filiação: 

Lorisvaldo Martins e Jesmita Pereira Martins, data de nascimento: 

05/12/1991, brasileiro(a), natural de Aricury-BA, casado(a) , 

desempregada, Endereço: Rua 21, Quadra 28, Casa 01, Bairro: 

Residencial Dom Osório, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: VISTO EM CORREIÇÃO,, Trata-se de ação de medidas 

protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), interposta por DAHYANNE 

PÂMELA MARTINS em face de WELITON GABRIEL DA SILVA FELIX, 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe. Em síntese, as medidas 

protetivas originaram-se em razão do Boletim de Ocorrência da PM, sendo 

deferidas em junho de 2014. Em seguida, as partes foram devidamente 

intimadas. É o relato. DECIDO. É sabido que a medida protetiva possui 

caráter cautelar. Assim, presta-se a resguardar a vítima de futuras 

agressões perpetradas por pessoas de seu íntimo relacionamento. Nesse 

sentido, as cautelares necessitam de fumus boni iuris e periculum in mora. 

No caso epigrafado, não se fazem mais presentes os requisitos acima 

delineados, que outrora estavam presentes, diante do lapso temporal 

perpetrado entre o deferimento das medidas protetivas e a presente data, 

bem como por terem sido elas satisfativas à vítima, sob pena de sua 
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manutenção tornar-se indefinidamente ad eternum. Portanto, torna-se 

inócua a manutenção da tutela emergencial. Neste sentido, trago à baila 

jurisprudência de Tribunais Estaduais: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA 

PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIR-LHES CARÁTER DEFINITIVO - NATUREZA CAUTELAR - 

DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E MEDIDAS 

CAUTELARES PREVISTAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - DESCUMPRIMENTO A 

ENSEJAR O DECRETO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM 

CONCEDIDA. 1- As Medidas Protetivas não devem durar ad eternum e, 

assim não há que se falar na aplicação do instituto da decadência. 2- No 

contexto, tendo em vista que a suposta vítima não exerceu o seu direito de 

representação e transcorrido mais de dois anos da data em que lhe foram 

conferidas Medidas Protetivas, não há o que se falar em descumprimento 

das mesmas a ensejar o Decreto Prisional do paciente, valendo o registro 

de que nada impede venha requerê-las novamente se houver justa 

motivação. 3- Existe uma grande diferença entre Medidas Protetivas de 

Urgência com as Medidas Cautelares previstas no Código de Processo 

Civil, sendo que no âmbito do Direito Penal as primeiras não podem ser 

definidas como Medidas Cautelares Satisfativas, uma vez que podem ser 

substituídas a qualquer tempo ou até mesmo revogadas. (...) (TJ-MG - HC: 

10000130159783000 MG , Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 

18/06/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Com estas considerações, entendo que as 

medidas protetivas perderam seu objeto, de modo que as restrições 

severas ao direito de ir e vir do réu devem ser revogadas. Consigno que 

nada impede a vítima de novamente requerer as medidas protetivas de 

urgência se houver justa motivação. Diante do exposto, REVOGO as 

presentes medidas protetivas e ante a cessação de sua necessidade, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Tomem-se as seguintes 

providências: 1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 

2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a impede de 

requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação; 3) Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, 

arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 13 de janeiro de 2016. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito Eu, Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 6 de abril de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48814 Nr: 1699-48.2017.811.0034

 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: MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pretendido 

ALVARÁ, autorizando a requerente MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA, 

a receber a quantia depositada, e seus acréscimos, na conta de 

Wellington Alves Baraúna, junto a Caixa Econômica Federal, referente ao 

vínculo trabalhista. E, com relação aos valores do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

de mérito.Deixo de condenar os autores em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, por serem eles beneficiários da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada na Ref: 20, e 

após ARQUIVE-SE.Cumpra-se.Às providências.Dom Aquino/MT, 04 de 

abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43022 Nr: 1173-18.2016.811.0034

 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: ROSIMONE ROCHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.....Destaca-se ainda que a concessão da tutela de evidência, 

conforme dispositivo legal acima transcrito, não prescinde do periculum in 

mora, baseando-se apenas na evidência do direito da parte.Em nosso 

caso, é nítida a incapacidade laborativa total da requerente, conforme 

testificou a perícia com ela realizada (ref. 44).Todavia, não há nos autos a 

comprovação da condição de segurada da Previdência Social.Isto porque 

os documentos acostados à inicial dizem apenas que os benefícios 

anteriormente concedidos à requerente foram cessados nos anos de 

2012 e 2013, transcorrendo, portanto, grande lapso temporal que impede a 

presunção da condição de segurada, ao contrádio do alegado por 

ela.Neste viés, ausente a demonstração da qualidade de segurada, a 

concessão do auxílio-doença à requerente resta prejudicada, pelo que 

indefiro a tutela de evidência pleiteada.Por fim, intime-se o INSS via 

remessa eletrônica dos autos, para manifestar acerca do laudo pericial, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 03 de 

abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38897 Nr: 1012-42.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPDS, LPMSrpmLHPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJMDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Vistos etc.

Compulsando os autos denota-se que o exequente pugnou pela 

decretação da prisão civil do executado, em razão do não pagamento do 

débito alimentar exequendo (ref. 89 e 109).

Ocorre que o presente feito não tramita sob o rito da coerção pessoal, 

mas sim da expropriação de bens, pelo que, de plano, INDEFIRO O PEDIDO.

Por outro lado, neste momento não é possível proceder com os atos 

expropriatórios, visto que o executado encontra-se em local incerto e não 

sabido e foi citado por edital (ref. 58 e 61), não havendo indicação de 

bens em seu nome passíveis de penhora.

Nesta medida, intime-se a parte exequente, por intermédio de seu patrono, 

para dizer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 1852-81.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Gerson dos Santos - Agrosantos Produtos 

Agropecuários e Serviços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinaria do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/O, Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - 

OAB:12794-B, MAX NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:OAB/MT 16.826

 Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno o embargado ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixando-os em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser depositados na 

conta corrente nº 1041.050-3, ag. 3834-2, do Banco do Brasil.Após o 

trânsito em julgado, translade-se cópia desta aos autos em apenso e 

arquive-se o feito.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 01 de fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78694 Nr: 280-10.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DAL PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ricardo huck - OAB:

 “Vistos etc.

Realizada audiência de conciliação nesta data, restou acordado o acima 

mencionado.

Decido.

Vistos,

Diante da aceitação, por parte do denunciado, do benefício da suspensão 

condicional do processo, bem como, diante do seu compromisso em 

cumprir as condições, nesta oportunidade, DEFIRO a suspensão do 

processo, com fundamento no artigo 89, da Lei 9.099/95, pelo prazo 

determinado para pagamento, durante o qual não correrá prescrição. O 

acusado fica submetido às seguintes condições mencionadas acima.

O descumprimento destas condições implicará na revogação da 

suspensão do processo. Expirado o prazo sem revogação será extinta a 

punibilidade do acusado.

 Com a juntada dos comprovantes do pagamento, vista para o Ministério 

Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74991 Nr: 948-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CLAUDOMIRO BILLIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 “Vistos,

Tendo em vista que os advogados não foram intimados, redesigno 

audiência para o dia 16/07/2018 as 14:30 horas ,mantendo as disposições 

anteriores.

Cumpra-se”.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86083 Nr: 2003-24.2013.811.0087

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: BFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DECLARO, por sentença, nos termos do art. 22 do 

Código Civil, a AUSÊNCIA de PEDRO FERREIRA GOMES, devidamente 

qualificado na inicial, nomeando a Sra. Bena Ferreira Gomes como 

curadora para a arrecadação e administração de todos os seus bens, 

declarando, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, 

nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.Oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil da Comarca para que registre a declaração de ausência, nos termos 

do que determinam os artigos 29, inciso VI e 94, da Lei 6.015/73 e art. 9º 

do Código Civil.Custas pela requerente, suspensas em razão da 

concessão da gratuidade.Intime-se pessoalmente a parte autora.Ciência 

ao Ministério Público.Eventual abertura de sucessão definitiva deverá ser 

feita em autos apartados, após o trânsito em julgado da presente 

decisão.Nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Guarantã do Norte, 04 de abril de 2018.DIEGO 

HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 2214-55.2016.811.0087

 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): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

LUCIANA COSTA PEREIRA, Renato Chagas Corrêa da Silva e Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4091-93.2017.811.0087

 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): Vilmar Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 470-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WESTERKAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 
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Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109984 Nr: 2933-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Evangelista Da Silva, Maria 

Keila de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JOSE 

AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29073 Nr: 563-03.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodomar Massotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Teixeira Barbosa Pinto 

- OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 do (a) advogado (a) Dr. (a) Ivan Carlos Santore, para que no prazo d 03 

dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, sob pena de 

busca e apreensão, pois trata-se de processo com réu preso, tendo em 

vista que encontra-se com carga desde a data de 08/08/2012.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110564 Nr: 3211-04.2017.811.0087

 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): MIGUEL BRODAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607, Volnei Copetti - OAB:RS/58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) VERA 

REGINA MARTINS e Volnei Copetti, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41637 Nr: 1017-41.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 Intimação da defesa para apresentação de Memoriais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113358 Nr: 796-14.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Ferreira Sidrone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra MARIA DE 

JESUS FERREIRA SIDRONE, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 33, “caput” e artigo 33, §1º, II, ambos da Lei n° 11.343/2006 na 

forma do artigo 71, caput, do Código Penal.

Devidamente notificada, a acusada apresentou defesa prévia (fls. 93).

Assim, não tendo a Defesa apresentado teses na defesa prévia (Art. 55, 

§ 4º, da Lei Anti-Drogas), está preclusa esta faculdade processual, 

oportunidade em que, por estarem presentes os indícios da autoria e 

materialidade do delito, RECEBO A DENÚNCIA na forma em que posta em 

juízo.

Designo audiência de instrução para a data de 12 de abril de 2017, às 

16h30min.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa.

Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106056 Nr: 756-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Costa Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 25, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112073 Nr: 4073-72.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CAMPEOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Fabiula Muller Koenig e Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93419 Nr: 1403-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rech de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josino Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:OAB/PR 

30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar nos autos o comprovante de pagamento da taxa de distribuição no 

juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112073 Nr: 4073-72.2017.811.0087
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CAMPEOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-90.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE ANDRADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18/04/2018 às 14:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-23.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (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 14:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-75.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA DA SILVA RITTER (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 15:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-82.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PIRES CARPES (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 25/04/2018 às 09:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-67.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA TELES (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 25/04/2018 às 09:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-52.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NANDO JORGE PEREIRA DA SILVA (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 25/04/2018 às 09:40 

horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-90.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE ANDRADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000072-90.2018.8.11.0087; 

Valor causa: R$ 1.456,24; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDREIA DE ANDRADE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: J.E. DE 

GUARANTÃ DO NORTE Data: 18/04/2018 Hora: 14:40 (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 
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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. GUARANTÃ DO NORTE - MT, 6 de abril de 2018 Atenciosamente, 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52023 Nr: 2855-65.2017.811.0036

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2855-65.2017.811.0036

Código: 52023

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte requerida esta em recuperação judicial, 

DEFIRO o pedido do requerido e DETERMINO a Suspensão do processo 

pelo período de 180 dias.

DETERMINO o recolhimento de eventual mandado expedido que estiver em 

carga com a oficial de justiça para cumprimento.

Após o péríodo de suspensão, intimem-se as partes para manifestarem.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34427 Nr: 1092-34.2014.811.0036

 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: Mariluze Nunes Moreno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:7043, Silêno Rezende Tavares - OAB:5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréa Furtado 

Coelho - OAB:RJ/ 091.689, Fábio Schneider - OAB:5238, Marcio 

Vinicius Costa Pereira - OAB:RJ 84.367, Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5.036/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117/MT

 Autos n° 1092-34.2014.811.0036

 Código: 34427

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

250/262), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49108 Nr: 1626-70.2017.811.0036

 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: Edison Guedes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Autos n° 1626-70.2017.811.0036

 Código: 49108

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

62/66), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os arts. 

1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31737 Nr: 332-22.2013.811.0036

 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: José Herculano Machado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon José Thimmig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B MT, Francisney Duran Vilela - OAB:10.573/MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausencia injustificada dos patronos dos requeridos 

dispenso toda produção de prova.

Declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para proferir o julgamento antecipado em que se encontra os 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56046 Nr: 761-13.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 761-13.2018.811.0036 (56046)

Ação de Guarda

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que na decisão anterior foi deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita para a parte autora de forma equivocada, ou seja, por erro 

material, pois na petição inicial não há pedido de gratuidade da justiça e a 

parte autora recolheu as custas iniciais, conforme comprovantes retros.

1) Dessa forma, REVOGO o dispositivo que concedeu os benefícios da 

Justiça Gratuita a parte autora.

2) Dando prosseguimento ao feito, CUMPRA-SE a serventia o já 

determinado nos demais dispositivos da decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55264 Nr: 403-48.2018.811.0036

 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: SFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYEMAIER MATOS DA SILVA 

- OAB:19869/O

 Decido.Isso posto, ACOLHO O PEDIDO LIMINAR exposto na peça exordial 

dos presentes autos, para isso:1) DETERMINO que o presente feito tramite 

em SEGREDO DE JUSTIÇA, por envolver menores, conforme estabelece o 

art. 189, II, do NCPC.2) APENSE-SE o presente feito aos autos da Medida 

Cautelar de Sequestro de Bens de nº 3043-58.2017.811.0036 (52596), 

visto que trata-se de ação conexas.3) CONCEDO em favor da genitora, 

ora autora, SURANE FERREIRA MACHADO a GUARDA PROVISÓRIA de 

seus filhos R. G. F. M. e G. V. F. M., caracterizados nas Certidões de 

Nascimento (fls. 22/23), para regularização da situação de fato, bem como 

para que a autora possa usufruir dos benefícios provenientes da mesma. 

Expeça-se o respectivo termo de guarda provisória.4) CONDENO o 

Requerido, LUCIANO GONÇALVES MACHADO ao pagamento de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, em benefício de seus filhos menores R. G. F. 

M. e G. V. F. M., no importe de 03 (três) salários mínimos vigentes que, 

atualmente, o valor unitário encontra-se em R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), que serão pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação do requerido e depositados na conta bancária de 

titularidade da genitora dos menores, qual seja: Banco do Brasil, Agência 

,0247-X, Conta Corrente n.15.849-6, sob pena de decretação da prisão 

civil.5) CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento da metade de todas as 

despesas extraordinárias referidas aos menores, devidamente 

comprovadas por documentos pela autora, como, por exemplo, despesas 

médicas, farmacêuticas, materiais escolares, entre outras, sob pena de 

decretação da prisão civil.6) Dando prosseguimento ao feito, por este 

Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as partes 

no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52611 Nr: 3047-95.2017.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte requerida esta em recuperação judicial, 

DEFIRO o pedido do requerido e DETERMINO a Suspensão do processo 

pelo período de 180 dias.

DETERMINO o recolhimento de eventual mandado expedido que estiver em 

carga com a oficial de justiça para cumprimento.

Após o péríodo de suspensão, intimem-se as partes para manifestarem.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 62-22.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte requerida esta em recuperação judicial, 

DEFIRO o pedido do requerido e DETERMINO a Suspensão do processo 

pelo período de 180 dias.

DETERMINO o recolhimento de eventual mandado expedido que estiver em 

carga com a oficial de justiça para cumprimento.

Após o péríodo de suspensão, intimem-se as partes para manifestarem.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37604 Nr: 881-61.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Oliveira Rodrigues, Eder Fernando Bites 

Maia, João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Leonardo 

Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos: 881-61.2015.811.0036 (37604)

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que o réu EDER BITES MAIA interpôs 

recurso em sentido estrito (fl. 918) e inclusive já apresentou as suas 

razões (fls. 921/929).

Consta-se, também, que o réu IAGO OLIVEIRA RODRIGUES interpôs 

recurso em sentido estrito (fl. 918), contudo ainda não apresentou as 

razões recursais.

1) Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 

RECEBO os recursos em sentido estrito interpostos pelos Acusados, com 

fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

2) INTIME-SE o Recorrente IAGO OLIVEIRA RODRIGUES, na pessoa do 

Defensor Público, para que, no prazo de 02 (dois) dias, apresente as suas 

razões recursais (art. 588, primeira parte e parágrafo único do CPP).

3) Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para oferecer 

contrarrazões, no prazo de 02 (dois) dias (art. 588, segunda parte, do 

CPP), em relação aos dois recursos citados.
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4) Por fim, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 05/04/2017.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41753 Nr: 632-76.2016.811.0036

 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, Paulo 

Roberto Campos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0, Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência ESTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) DETERMINO que o 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – MT e o ESTADO MATO GROSSO 

providenciem todos os serviços de saúde e fármacos necessários, bem 

como a INTERNAÇÃO HOSPITALAR COMPULSÓRIA do paciente PAULO 

ROBERTO CAMPOS PEREIRA em estabelecimento público ou privado 

equipado para internações psiquiátricas, até a cura da enfermidade ou alta 

médica (parágrafo 3º do Provimento nº 27/2012-CGJ), SOB PENA DE 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA ÚNICA, conforme estabelece os arts. 

497 e 537 do CPC.2) Desse modo, CONFIRMO a tutela antecipada 

concedida liminarmente, por isso, devido a urgência, OFICIEM-SE os 

requeridos MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE) e o ESTADO DO MATO GROSSO dos termos desta sentença, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem todos os serviços de 

saúde cabíveis com relação à dita INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, 

especialmente com relação ao custeio da vaga, fornecimento de fármacos 

e outros insumos necessários, transportes, estadia, consultas 

psiquiátricas para acompanhamento pós-internação, e tudo o mais quanto 

bastar, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA ÚNICA, 

inclusive, juntando, em seguida, documentos comprobatórios do 

cumprimento da medida.CONSIGNO que para o cumprimento desta 

decisão, se necessário for, desde já AUTORIZO O AUXÍLIO POLICIAL.3) 

OFICIE-SE o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade de Guiratinga, para 

que, também, tome as medidas cabíveis para o integral cumprimento desta 

sentença, inclusive, juntando, em seguida, relatório comprobatórios do 

cumprimento da medida.4) Este Juízo nomeou a advogada DRA. LUCIANA 

GULART SOARES, OAB/MT nº 6008,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 2722-23.2017.811.0036

 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: Laureci Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 2856-50.2017.811.0036

 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: Sansão Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 10.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 1233-24.2012.811.0036

 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: Valdecy Ferreira

 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.

 CERTIDÃO

Impulsionamento por Certidão

 Intimo a parte exeqüente, através de seu advogado, para que no prazo 

legal, manifeste-se acerca da apelação de fls.130/132.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE GUIRATINGA-MT

 PORTARIA N. 07/2018/DF

 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR AROLDO JOSÉ ZONTA 

BURGARELLI, MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Guiratinga/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc..

 R E S O L V E:

 ART. 1º - EXONERAR a servidora NAIARA SOUSA SANTOS, matrícula 

32362, brasileira, solteira, portadora do CPF nº 033.851.611-50 e RG: 

22095047-SSP/MT, do cargo de Assessora de Gabinete II da Vara Única e 

Juizado Especial da Comarca de Guiratinga/MT, a partir de 06 de abril de 

2018.

 Esta portaria entrará em vigor nesta data, ficando revogadas as 

disposições em contrário.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Guiratinga/MT, 06 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-03.2012.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MOREIRA RAMOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT0015133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)
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KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria de que foi assinado o Alvará 

Eletrônico nº 392966-3/2018 para levantamento de quantia depositada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-04.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que foi expedido o Alvará 

Judicial nº 392836-5/218 para levantamento de valor depositado, anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-86.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

LEVO CONHECIMENTO DE VOSSA SENHORIA DE QUE FOI EXPEDIDO O 

ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 392828-4/2018, PARA LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO. CÓPIA ANEXA.

Comarca de Itaúba

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-73.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA ATO ORDINATÓRIO. Considerando que por 

acúmulo involuntário de serviço, não foi possível a expedição dos 

documentos necessários para a realização da audiência designada 

automaticamente nestes autos, nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 11 de 

maio de 2018 , às 17:20 horas (MT). ITAÚBA, 6 de abril de 2018. IOLANDA 

VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 

78510-000 - TELEFONE: (66) 35611039

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56155 Nr: 717-21.2018.811.0027

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime a requerente para proceder/comprovar o recolhimento das 

custas/taxa judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

290, do CPC, sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55413 Nr: 366-48.2018.811.0027

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Belo Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BRITO ALVARES - 

OAB:183232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 10, da Lei n. 9.507/97, c/c art. 485, I, 

do CPC, INDEFIRO a inicial e, consequentemente, declaro extinto o 

presente writ, sem resolução do mérito.Intimem-se.Sem despesas 

processuais (art. 5º, LXXVII, CF, e art. 21, da Lei n. 9.507/97).De Pedra 

Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de abril de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 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: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Intimação do advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30413 Nr: 253-07.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, Luciano da Silva Santos, 

Cleber da Rosa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313, Ernandes J. Bezerra Júnior - OAB:21.474 

OAB/MS, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado Luciano da Silva 

Santos. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum
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Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES.PRAZO: 5 

DIAS AUTOS N.º 1080-60.2009.811.0047 ESPÉCIE: Embargos de 

T e r c e i r 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 REQUERENTE: Jonair Lima Biaquini PARTE 

REQUERIDA: Andrelino Aparecido de Oliveira INTIMANDO(A, S): JONAIR 

LIMA BIANQUINI, por intermédio se sua procuradora, a causídica BEATRIZ 

BIANQUINI FERREIRA BARLETTE, OAB/RO nº 3602, com escritório 

profissional situado na Rua Tacredo Neves, nº 4709, Jardim Eldorado, 

Vilhena/RO. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, por meio 

de seu advogado, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.237,49, no prazo de 5 dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de registro em protesto. 

Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, Gestora da CAA em substituição, 

digitei. Jauru - MT, 6 de abril de 2018. Cláudia de Paula Souza Oliveira 

Gestora da CAA em substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. DE ARAUJO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CARLOS CARRIJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000151-29.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: F. 

G. DE ARAUJO - ME Parte Ré: REQUERIDO: DENILSON CARLOS CARRIJO 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes firmaram acordo em audiência de conciliação e 

requerem a sua homologação (Id 11952332). Pelo exposto, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada pelas partes e com fundamento 

no artigo 487, inciso III, "b", do NCPC/15, decido pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA MARIA 

JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-14.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. DE ARAUJO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MIGUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000152-14.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 315,44; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: F. 

G. DE ARAUJO - ME Parte Ré: REQUERIDO: VANDERLEI MIGUEL DA SILVA 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes informaram por meio da petição digitalizada (Id 

10838648), que firmaram acordo e requerem a sua homologação. Pelo 

exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada pelas 

partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do NCPC/15, decido 

pela extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. DE ARAUJO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL PAULINO DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000154-81.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 637,73; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: F. 

G. DE ARAUJO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JOEL PAULINO DE JESUS 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes informaram por meio da petição digitalizada (Id 

11781169), que firmaram acordo e requerem a sua homologação. Pelo 

exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada pelas 

partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do NCPC/15, decido 

pela extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-02.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO ARAUJO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010067-02.2016.8.11.0047; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL JOAO ARAUJO CORREIA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a análise dos 

Embargos de Declaração apresentados pela parte Reclamada no Id 

11065422 , entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, a 

parte embargante sustenta, sem razão, que há omissão na r. sentença por 

deixar de fundamentar a existência de dano moral ao condenar a 

reclamada ao pagamento indenizatório por danos morais. Contudo, nada 

há que se acrescentar, modificar, uma vez que a sentença vergastada 

destaca as razões em que se funda a condenação ao pagamento 

indenizatório por danos morais. Ante o exposto, conheço e deixo de 

acolher os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95, mantendo na íntegra a sentença proferida. Submeto a presente 

decisão á MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-60.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALTER DO NASCIMENTO RAFAEL 89887026115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010003-60.2014.8.11.0047; Valor causa: R$ 14.280,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: EVALTER DO NASCIMENTO RAFAEL 89887026115 Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que, in casu, o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Em síntese, a 

parte reclamante aduz que sofreu acidente automobilístico, enquanto 

dirigia seu veículo Ford Fiesta, 2009, cor vermelha, placa EGT 8391, e que 

após o acidente o guincho levou seu carro até a oficina da parte 

reclamada para realização dos serviços de lanternagem e pintura no valor 

correspondente a R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais). Alega que os 

serviços prestados pelo reclamado foram de péssima qualidade: a pintura 

descorou e descascou, não foi devidamente alinhado, o motor ficou solto 

de um lado, além de extravios de vários acessórios de borracha que 

custaram R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), sistema de alarme no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e dois faróis novos no valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais). Afirma que a omissão do reclamado em 

consertar o braço do para-brisa quase resultou em outro acidente ao 

trafegar em rodovia com chuva por mau funcionamento, pelos fatos 

narrados requer a condenação do reclamado à restituição do valor pago, 

o ressarcimento dos gastos extras e indenização a título de dano moral. 

Em sede de defesa, o reclamado alega que recuperou com êxito a lataria, 

pintura e mecânica do veículo, promovendo a sua restauração, na medida 

do possível, dado estado extremamente danificado que se achava, e que 

o autor foi devidamente informado acerca do fato de que, dada gravidade 

dos danos que o veículo fora submetido, não seria possível a sua 

restauração tal qual original de fábrica. Afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, tampouco teria concorrido para que os supostos danos 

ocorressem. Insta consignar que em sede de Acordão (Id 5383291), após 

Recurso Inominado, interposto contra a sentença que julgou extinto o feito 

em razão da incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de 

perícia, restou: “Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para 

análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, 

imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 

515, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à 

informalidade, celeridade e economia processual”. Pois bem. Em 

tratando-se de pedido de indenização, exige-se, da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste caso, não há 

nos autos comprovação, seja por nota fiscal e/ou recibo, dos gastos 

extras com extravios de acessórios, compra de alarme e faróis, consertos 

e reparos realizados em outra oficina, bem como não restou demonstrado 

o valor abatido na venda do veículo em razão dos serviços prestados pelo 

reclamado. Em audiência de instrução, as testemunhas não relataram 

qualquer circunstância que pudesse comprovar deficiência no serviço 

prestado pela parte reclamada. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente onerosa. Neste 

caso, o reclamante deixou de comprovar os danos materiais alegados. No 

que tange ao pedido de indenização por danos morais, não merece 

acolhimento, vez que se trata de importante conquista jurídica trazida a 

partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, 

realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição 

pública, situações que não se coadunam com os fatos em tela. Assim, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua comprovação, sob pena de 

improcedência do pleito. Por fim, com relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-19.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000087-19.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 16.561,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIRLENE DIAS DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Preliminarmente, ambas as reclamadas pugnam pela 

ilegitimidade passiva da 2º reclamada (BANCO BRADESCO S.A.), vez que 

a relação contratual se deu única e exclusivamente entre a Autora e a 1º 

reclamada (SABEMI SEGURADORA S/A). Analisando os autos verifica-se 

em sede de defesa que a 2º reclamada juntou Proposta de Adesão (Id 

10124882, Id 10124890 e Id 10124898), comprovando a relação jurídica 

junto à reclamante. Assim, acolho a preliminar suscitada e determino a 

retificação do polo passivo para que figure somente SABEMI 

SEGURADORA S.A. No mérito, a 1º reclamada (SABEMI SEGURADORA 

S.A) e reclamante firmaram acordo em audiência de conciliação e 

requerem a sua homologação (Id 10147182). Pelo exposto, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada pelas partes e com fundamento 

no artigo 487, inciso III, "b", do NCPC/15, decido pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA MARIA 

JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-47.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO APARECIDO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 
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1000111-47.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 37.236,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANISIO 

APARECIDO PERES Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. As partes informaram por meio da 

petição digitalizada (Id 11419009), que firmaram acordo e requerem a sua 

homologação. Pelo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

NCPC/15, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tuliane Patrice 

Franchi Barros Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-91.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA PAULINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (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 JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

8010074-91.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: DELMA PAULINA DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, é imperioso desenredar que, in casu, o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Em síntese, a 

parte reclamante pretende ver a reclamada condenada ao pagamento de 

danos morais, ao argumento de que sofreu ato ilícito, vez que firmou com 

a Empresa-ré pacote de serviço que incluía internet, que não funcionou. 

Aduz que teve suspenso o pacote completo deixando a autora um mês 

sem poder efetuar ligações, salvo se colocasse crédito, e, mesmo assim, 

pagou duas vezes a fatura de fevereiro, por um serviço que não utilizou, 

razão porque requer a devolução do valor em dobro. A parte reclamada 

na sua contestação alega que não cometeu ato ilícito e que os serviços 

foram prestados na forma contratada. Informa que as recargas feitas pela 

autora para utilizar a linha somente ocorriam em virtude do consumo acima 

do contratado e, sempre que atingia o limite de franquia, a reclamante 

recebia uma mensagem da parte reclamada informando o ocorrido. Pois 

bem, compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação de que 

a parte autora pagou em duplicidade fatura referente ao mês de fevereiro. 

Ademais, tratando-se de pedido de indenização exige-se da parte que o 

formula prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste caso, 

não restou comprovado que o sinal de internet foi limitado ou que não foi 

prestado na forma contratada. No que se refere ao fato em que se funda 

a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo-se da parte 

autora sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente onerosa. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposição 

do artigo 54 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RACAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000040-45.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RACAVET COMERCIO 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA Vistos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, mormente após a análise dos Embargos de 

Declaração apresentados pela parte Reclamante no Id 10965283 , entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, a parte 

embargante sustenta, sem razão, que há omissão na r. sentença que: “ 

(...) com o reconhecimento da incompetência Vossa Excelência julgou sem 

resolução de mérito a demanda e determinou o arquivamento dos autos, 

sem constar na decisão que deveria ser procedida a remessa dos autos 

ao juízo competente, qual seja, a justiça comum”. Contudo, nada há que se 

modificar na sentença vergastada, vez que não reconhece incompetência 

dos Juizados Especiais, mas sim extingue o processo sem julgamento de 

mérito, estribada nos ditames do artigo 485 do Código de Processo Civil, e 

artigos 8º e 51, ambos da Lei 9.099/95. Ante o exposto, conheço e deixo 

de acolher os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95, mantendo na íntegra a sentença proferida. Submeto a 

presente decisão à MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-28.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010117-28.2016.8.11.0047; Valor causa: R$ 17.118,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ARLES DIAS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PHILIPS 

DO BRASIL LTDA Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, mormente após a análise dos Embargos de Declaração 

apresentados pela parte Reclamada no Id 11229639 , entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, a r. sentença 

condenou a reclamada a restituição do valor do produto, objeto da lide, e 

ao pagamento indenizatório a titulo de danos morais, ora a parte 

embargante sustenta, sem razão, que há omissão na respectiva sentença 
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que: “ (...) não restou consignado no processo a obrigação do autor em 

entregar o aparelho supostamente danificado à ré (...)” Contudo, nada há 

que se modificar a respeito da sentença vergastada, vez que há clareza 

no julgamento dos pedidos contidos na exordial, sendo certo que a 

obrigação de devolver o preço pago pelo produto, com todos os 

consectários legais, exige do consumidor, após implemento, sua entrega à 

parte Reclamada. Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

mantendo na íntegra a sentença proferida. Submeto a presente decisão à 

MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-82.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANA DE MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Número do Processo: 

8010094-82.2016.8.11.0047, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: EDIANA DE MORAIS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL, SUBMARINO VIAGENS, AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. A 

Reclamada SBMARINO VIAGENS, embora devidamente citada (Id 

5390499), deixou de comparecer à audiência de conciliação (Id 5390538), 

e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Relata a 

parte autora que efetuou a compra de três passagens aéreas no site 

SUBMARINO, para viajar pela empresa AZUL LINHAS AEREAS, através do 

seu cartão de crédito do BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 2.500,69 

(dois mil e quinhentos reais e sessenta e nove centavos), sendo a 

primeira parcela no valor de R$ 638,76 (seiscentos e trinta e oito reais e 

setenta e seis centavos) em sete parcelas de R$ 265,99 (duzentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Alega que ao 

verificar a fatura do cartão, observou que foi cobrado R$ 452,56 

(quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor 

diferente do contratado, fato que lhe causou transtorno. A reclamante com 

receio de que as demais parcelas viessem no valor da primeira parcela 

informa que por diversas vezes tentou solucionar a questão 

administrativamente, porém sem êxito, razão pela qual requer a 

condenação das reclamadas a título de dano moral e continuidade das 

cobranças nos valores contratados. Em defesa o BANCO DO BRASIL 

alega que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo reclamado, o qual 

apenas cobrou as parcelas em conformidade com o que fora contratado. 

A reclamada AZUL LINHAS AEREAS na contestação, afirma que as 

passagens foram utilizadas sem intercorrências e que a taxa de embarque 

não é parcelada, sendo assim, a primeira parcela foi cobrada no valor de 

R$ 452,55 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), e demais parcelas no valor de R$ 292,59 (duzentos e noventa 

e dois reais e cinquenta e nove centavos), não havendo razões para 

fundamentar a indenização pleiteada pela autora. Em sede de impugnação, 

a autora aduz que o total de 08 (oito) parcelas de R$ 452,56 (quatrocentos 

e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), totalizam R$ 

3.620,48 (três mil e seiscentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), 

ultrapassando o valor contratado em R$ 1.119,79 (um mil e cento e 

dezenove reais e setenta e nove centavos). Pois bem, compulsando os 

autos, verifica-se que não encontra arrimo nos autos a afirmação da parte 

autora que pagou valor superior ao contrato, pois não juntou as demais 

faturas do cartão de crédito. Ademais, tratando-se de pedido de 

indenização, exige-se da parte que o formula prova suficiente do ato ilícito 

ensejador da pretensão; neste caso, não há nos autos prova de que a 

somatória das parcelas ultrapassam o valor contratado, vez que a 

somatória do valor da entrada R$ 452,55 (quatrocentos e cinquenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), e 07 (sete) parcelas no valor de R$ 

292,59(duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), 

perfaz valor idêntico ao valor contratado R$ 2.500,69 (dois mil e 

quinhentos reais e sessenta e nove centavos). Assim, no que se refere 

ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

NCPC, sendo exigido da parte autora sua demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente onerosa. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, conforme disposição do art. 54 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. ANGELA 

MARIA JANCZESKI GOES Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42473 Nr: 587-65.2018.811.0048

 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: NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA 

MADALENA GOMES SANTOS, ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para o 

fim de DETERMINAR o imediato bloqueio à continuidade registral da 

matrícula nº. 10.267, atual matrícula nº. 1.499, do RGI desta Comarca de 

Juscimeira/MT, e de quaisquer outros atos ou medidas que impliquem na 

tentativa de realizar o registro de escrituras públicas de transmissão de 

domínio, processo de georreferenciamento e/ou licença ambiental desse 

titulo, a fim de evitar a contaminação da cadeia de transmissão sucessória 

de domínio.. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de março de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 1785-74.2017.811.0048

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OTACÍLIO DOS SANTOS, NUBIA 

ERCULANO DOS SANTOS, ALTIÉLES FERNANDES SOBRINHO, DÉBORA 

CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS, WHALIF FELIPE LOPES DE 

CARVALHOS DOS SANTOS, LUIZ DA SILVA MARTINS, JUCIMAR 

MENDES, CARLOS MENDES, ROSIMAR APARECIDA SOARES, AILTON 

DIAS DA SILVA, CAMILA SOUZA SOARES, BENEDITA ERCULANO 

TEIXEIRA, MAXSUEL ALVES DE ARAÚJO, ROMÁRIO DIAS DOS SANTOS, 

BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS, SANDRA PEREIRA VENTURA, 

GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS, ROMILDA LINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT, ISIA 
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MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, JOSÉ MARCIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14247/MT, LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, LUCIMAR BASTISTELLA - OAB:9279/MT, Mullena 

Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, MULLENA CRISTINA 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B/MT, 

REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão 

preventiva pela prisão domiciliar realizado pela ré ROMILDA LINS DE 

ANDRADE.4. No mais, considerando que foi instaurada a Ação Penal de 

nº. 2097-50.2017.811.0048 (código nº. 38065), visando apurar os fatos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7448 Nr: 914-93.2007.811.0048

 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: ADAIR ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ADAIR ALVES SATANA, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ADAIR ALVES SATAN, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por ADAIR ALVES 

SATAN, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 

313-vº e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo 

para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23359 Nr: 1413-67.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que junte aos autos, o cálculo do valor 

que entende devido na presente execução de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8992 Nr: 38-70.2009.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por RUSSI & RUSSI 

LTDA, já qualificados, em face da decisão proferida, aduzindo, em síntese, 

que a referida decisão possui, vez que não se manifestou sobre os 

honorários de sucumbência, fixados na sentença de mérito.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a redação do item “3.1” da 

referida decisão, o qual passará a ter a seguinte redação:

“3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de RUSSI & RUSSI LTDA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fls. 530 , com relação ao valor principal, mantendo os 

honorários advocatícios conforme o fixado na sentença de mérito e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior 

expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.”

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28443 Nr: 980-92.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

a tomar ciência da juntada de Ref. 29, "Coprrespondência Devolvida", e 

manifestar o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42731 Nr: 695-94.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PEREIRA DE SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES 
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SOUZA, DAYANNE DEYSE DE SOUZA, THAIS GONÇALVES DE SOUZA, 

MIGUEL PEREIRA DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A assistência judiciária deve ser concedida 

a quem dela fizer jus, mediante comprovação da necessidade, não 

bastando a simples afirmação, de acordo com a norma constitucional. Não 

havendo nos autos prova de que o autor não pode arcar com as custas 

processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, há que ser indeferida 

a sua pretensão. V. V.: A Lei de Regência condiciona a concessão de 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação por parte 

do pretendente de ser pobre no sentido legal, podendo tal benefício ser 

concedido em qualquer fase processual”. (TJ-MG; AGIN 

1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da 

Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e 

do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo 

os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem a inicial, procedendo 

ao devido preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. 

Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 23 de março de 2018.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42743 Nr: 697-64.2018.811.0048

 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: NAGELA SAMARA CORREA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, às 17h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) 

Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 

3º, do CPC).

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 698-49.2018.811.0048

 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: ADEMARCOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, às 17h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 

3º, do CPC).

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 23 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32063 Nr: 1208-33.2016.811.0048

 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: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição 

Federal e artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, 

decretar o divórcio de ANTÔNIA EUNICE PASSOS DE LIMA e SÉRGIO 

PASSOS ROSA, e ao mesmo tempo homologar o acordo pactuado no que 

tange à partilha dos bens móveis, bem como DETERMINAR que o bem 

imóvel adquirido durante o casamento seja dividido em partes iguais, ou 

seja, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. A mulher 

voltará a usar o nome de solteira, ou seja, ANTONIA EUNICE DE LIMA 

VIEIRA.3.2. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, inclusive mandado de averbação ao registro civil 

competente, encaminhando-se para o cumprimento sob os auspícios das 

partes, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de Casamento já 

constando a averbação, para que seja entregue as partes, mantendo-se 

cópia nos autos.3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as 

baixas e anotações de estilo.3.4. Intimem-se as partes e a Defensoria 

Pública.3.5. Expeça-se o necessário. 3.6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira - MT, 23 de março de 2018.Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27808 Nr: 760-94.2015.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTENCIO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A assistência judiciária deve ser concedida 

a quem dela fizer jus, mediante comprovação da necessidade, não 

bastando a simples afirmação, de acordo com a norma constitucional. Não 

havendo nos autos prova de que o autor não pode arcar com as custas 

processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, há que ser indeferida 

a sua pretensão. V. V.: A Lei de Regência condiciona a concessão de 

justiça gratuita às pessoas físicas mediante a simples afirmação por parte 

do pretendente de ser pobre no sentido legal, podendo tal benefício ser 

concedido em qualquer fase processual”. (TJ-MG; AGIN 

1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Antônio de Pádua)4. Isto posto, INDEFIRO o benefício da 

Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e 

do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a 

parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de extinção do 

p r o c e s s o . 5 .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 19 de março de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 957-78.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRADS, MCASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILLI MORETTI CIRQUEIRA. - 

OAB:19686/MS, NATAN MACHT - OAB:21535

 Vistos.

1. Indefiro os pedidos formulados nos petitórios contidos nas Ref: 40 e 

Ref: 42, visto que ao compulsar devidamente o feito verifiquei a ausência 

de citação válida, e ainda a ausência da prolação de sentença nos autos. 

Assim sendo, deverão ser desconsideradas as certidões acostadas nas 

Ref: 35 e Ref: 36, razão pela qual, intime-se a parte autora por meio de 

sua Advogada para informar o endereço atualizado do requerido para 

perfectibilização do ato citatório, no prazo de 15 dias, conforme já 

determinado no despacho inicial.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 921-36.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE SOUZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130, Kerolayne Lorrayne Castaldeli Gualberto - 

OAB:19873/O MT

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos 

deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-22.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OI 

S/A, contra a decisão prolatada anteriormente, visando à sua 

reconsideração, sob alegação de evidente omissão e contradição. É o 

relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal 

como esculpido no Código de Processo Civil possui caráter supletivo e 

sobretudo periférico, o objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. Nesse passo, faz-se necessário salientar que tal possibilidade se 

limita às hipóteses de correção de vícios de omissão e contradição, haja 

vista que, sendo constatada a ocorrência de obscuridade, seu 

saneamento importa, apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, 

sem permitir a análise de elementos desconsiderados, tampouco a adoção 

de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da 

obscuridade significa mero esclarecimento do julgado. Verifica-se, 

entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, vez que 

o embargante visa à reconsideração da própria decisão, o que é vedado 

nesta fase, em face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo 

prolator da decisão. No caso versando, mesmo na razoabilidade dos 

argumentos do Embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração 

implicaria em uma modificação profunda da decisão. Nesse diapasão, a 

insatisfação da Embargante com a decisão deve ser deduzida na via 

processual adequada, não em sede de embargos de declaração, ausente 

efetiva indicação e caracterização de defeitos materiais na decisão 

embargada, não é possível a aplicação do efeito infringente ao recurso, 

consoante leciona a jurisprudência da Corte Superior: “RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. 

Não se admitem os aclaratórios quando a pretensão externada pelo 

embargante é nitidamente infringente, vale dizer, de reforma das 

conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de declaração não são o 

meio processual adequado para se obter a uniformização de 

jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, recurso próprio, de 

nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: os embargos de 

divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no REsp 

1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2011) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS EXCEPCIONALIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

REJEITADOS. I - Os embargos de declaração constituem a via adequada 

para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do 

decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas 

quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção 

necessariamente infirme as premissas do julgado; (...) III - Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1364488/MG, Rel. 

Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/5/2011) Destarte, 

os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que foram 

opostos apenas com o intuito de modificar a decisão proferido por este 

Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a finalidade 

do recurso em pauta. Revela-se, com efeito, na pretensão recursal o 

visível desiderato de conferir efeito modificativo aos manejados embargos 
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declaratórios, o que só é admissível em casos excepcionais, não sendo o 

que se vislumbra nesta decisão atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de Processo 

Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, determinando o 

prosseguimento da decisão embargada. 3.2. Considerando que não 

comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil. 3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-20.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOAO RAEL SANTINI, em desfavor de UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-48.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 
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extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOAO RAEL SANTINI, em desfavor de NORSA REFRIGERANTES LTDA, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LUIZA GOMES DE ALMEIDA, em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO, por entender não ter havido danos materiais ou morais 

a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-10.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 
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é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOAO RAEL SANTINI, em desfavor de NORSA REFRIGERANTES LTDA, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-25.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOAO RAEL SANTINI, em desfavor de UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 
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simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA LUIZA DA SILVA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 

conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-11.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 
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Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIR, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (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 EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA, alega que é titular da Unidade 

Consumidora 6/811216-1 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$ 1.900,28 (um mil, novecentos reais e vinte e 

oito 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 não 

realizou a leitura da unidade consumidora do autor, 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 

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 EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR 

a inexistência do débito no valor de R$ 1.900,28 (um mil, novecentos reais 

e vinte e oito centavos), arbitrado pela reclamada, em virtude da falta de 

leitura na unidade consumidora da autora Nº 6/811216-1; 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 
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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: 1000327-05.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. 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. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOAO RAEL SANTINI, em desfavor de NORSA REFRIGERANTES LTDA, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70322 Nr: 1418-95.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTELO LAUTENSCHLAGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos, etc.Diante da informação constante à fl. 48, e, não sendo possível 

a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO DR Dr. CLAUDIO LEME 

ANTÔNIO, para promover a defesa do réu OTELO 

LAUTENSCHLAGER.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 10 URH.Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ).Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o 

advogado mencionado para requerer e manifestar o que for de 

direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 11 de janeiro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 566-47.2011.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, JUCIRLEI 

APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA, 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão:Vistos, etc.Com relação aos autos 50029, destaco que já 

houve saneamento dos autos, conforme decisão de fls. 288/289. Faltou a 

especificação de provas. Entendo que as partes devem produzir provas 
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testemunhais e documentais a fim de comprovar os pontos 

controvertidos.A parte autora arrolou como testemunhas: Silmar Reinaldo 

Lopes, servidor público municipal lotado no posto fiscal municipal;Vagner 

Cid da Cunha, servidor público municipal lotado na Secretaria Distrital de 

Analândia do Norte;Valdir Juscelino dos Santos, lotado no posto fiscal 

municipal.Requereu intimação pelo Juízo, por todos serem servidores 

públicos municipais. Defiro o pedido.Concedo o prazo de 10 dias para a 

parte requerida arrolar as testemunhas.Designo a data de 04 de julho às 

14h30 para a audiência de instrução e julgamento.(...).Designo a data de 

04/07 às 15h30 para a audiência de instrução e julgamento.Deve a parte 

requerida trazer as testemunhas independentemente de intimação do 

Juízo, ou justificar a necessidade de tal medida.Saem os presentes 

intimados.Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte autora 

conforme requerido.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou 

que às 13h30min encerrasse o presente termo, que, depois de lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola 

Benício, Estagiário do Gabinete, que digitei o presente 

termo.Marcelândia/MT, 04 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 88-68.2013.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LIANDRI BULDRIN, DARLENE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O/MT

 Defiro o pedido do Dr. Claudio Leme Antonio e fixo como honorários o 

valor de 3 URH considerando a participação do causídico nas duas 

audiências. Expeça-se certidão em favor do advogado.Encerrada a 

instrução processual, vista às partes para alegações finais no prazo legal 

de forma sucessiva.Em seguida, vistas ao MP.Após, voltem os autos 

conclusos para a sentença, oportunidade em que será analisado o pedido 

do MP, uma vez que seu requerimento é no sentido de revogação da 

liminar a partir de junho, não havendo motivos para ser decidido neste 

momento.Defiro o pedido da parte requerida e concedo o direito de visitas 

da genitora em sua residência, devendo buscar as crianças na casa da 

avó na sexta após as aulas e leva-las de volta no domingo até às 18h, em 

finais de semanas alternados, iniciando-se na data de hoje.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 

determinou que às 16h30min encerrasse o presente termo, que, depois de 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Rafael Ramalho 

Barros, Assessor de Gabinete II, que digitei o presente 

termo.Marcelândia/MT, 06 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74602 Nr: 49-95.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE DA SILVA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 12 de abril de 2018, às 15h40min,

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

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58772 Nr: 1541-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1541-24.2015.811.0111

Código nº 58772.

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal desde o protocolo da petição de Ref. 19, 

INDEFIRO o requerimento da parte exequente.

Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos o original do contrato de crédito bancário, documento 

indispensável à conversão pretendida, sob pena de indeferimento da 

petição inicial

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 20 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53007 Nr: 1131-34.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT

 Vistos 1) SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à Ref. 75, 76, 77, 78, 79 e 80, bem como do Ofício 

expedido à SEMA – Unidade Guarantã do Norte, advertindo o responsável 

pela unidade respectiva que o descumprimento da determinação judicial 

ensejará a responsabilização pelo crime de desobediência. 2) Com o 

aporte das missivas e da resposta ao ofício expedido à SEMA, e, tendo em 

vista que não houve requerimentos referentes à fase 402 do CPP, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. 

3) Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 758-32.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FRANK SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A MT, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos. 1) ABRA-SE vista ao Ministério público para informar o atual 

endereço das testemunhas faltantes. 2) Considerando que o endereço de 

Adriano Lopes é o constante dos autos, DETERMINO ao Oficial de Justiça 

que efetive a intimação na pessoa da testemunha indicada (e não de seus 

parentes), advertindo-o da multa prevista no art. 453 do CPP, sem prejuízo 

do processo penal por crime de desobediência, e pagamento das custas 

da diligência. 3) Após, venham-me conclusos para designação de 

audiência de instrução destinada à oitiva das testemunhas faltantes e 

interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52449 Nr: 598-75.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 477 de 603



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Tavares Bertinetti - 

OAB:80146 MT

 Vistos 1) DEFIRO o pedido de juntada da mídia, cuja integralidade do 

conteúdo for certificado pela servidora Regina Matos Davi. 2) ABRA-SE 

vista ao Ministério Público para informar o atual endereço da vítima 

Crislaine Martinelli Ferreira, bem como o das testemunhas faltantes - 

Gislaine Graciela Martinelli e Keila Braghin da Silva. 4) Com a informação 

do endereço da vítima e testemunhas faltantes, venham os autos 

conclusos para designação de nova data para audiência de instrução, se 

domiciliadas na Comarca, ou expeça-se Carta Precatória, se domiciliadas 

em Comarca diversa. 5) DEFIRO, o pedido formulado pelo Ministério Público 

para que seja realizado estudo psicossocial com a vítima Luiza Cristina 

Rodrigues Sousa e Maria Antonia Rodrigues da Silva acerca dos fatos 

apurados neste processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de processo 

Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR os acusados 

MARCELO FIDÉLIS e JOÃO RODRIGUES GOMES, devidamente qualificado 

nos autos, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri, como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV 

do Código Penal; c/c art. 14, II, do Código Penal; e art. 121, § 2º, incisos I e 

IV, do Código Penal, c/c art. 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código 

Penal, respectivamente.(...)i.Assim, pelas mesmas razões contidas nas 

decisões outroras, tenho como justa a MANUTENÇÃO da prisão cautelar 

dos pronunciados, RECOMENDANDO-OS na prisão em que se 

encontram.INTIMEM-SE pessoalmente os pronunciados e o Ministério 

Público acerca da presente sentença de pronúncia (artigo 420, I, do CPP, 

com redação alterada pela Lei nº 11.689/2008).Intime-se a Defesa.Após, 

preclusa a presente decisão, devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os 

autos ao Juízo competente para presidir a fase do "judicium 

causae".Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 05 de abril de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 293-86.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Vistos. 1) Dada a informação de renúncia do advogado constituído, 

atrelado ao fato de que o acusado foi assistido por Defensor Público 

durante o interrogatório realizado na Comarca de Sorriso, NOMEIO como 

defensor dativo do acusado a advogada Dra. Fabiane Lemos. Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Oportunamente será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 2) ABRA-SE vista ao Ministério 

Público, posteriormente, à Defesa, para apresentarem memoriais finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3) Após, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 1317-18.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos. 1) NOMEIO o advogado Dr. Igor Neves de Carvalho para a prática 

do ato, arbitrando em seu favor o equivalente à 2 URH. Expeça-se certidão 

de honorários. 2) DECRETO a revelia do acusado (CPP, art. 367), 

porquanto embora intimado deixou de comparecer injustificadamente à 

audiência. 3)Tendo em vista que não houve requerimentos referentes à 

fase 402 do CPP, e que o Ministério Público apresentou memoriais finais 

em audiência, ABRA-SE VISTA à Defesa para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de 05 (cinco) dias. 2) Após, conclusos para prolação 

de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 2538-70.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Douglas 

Picotte Batista. 2) ABRA-SE vista ao Ministério público para informar o 

atual endereço da vítima Greik de Araújo. 2) Após venham os autos 

conclusos para designação de nova data para audiência de instrução em 

continuação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69911 Nr: 2673-48.2017.811.0111

 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: RICARDO MARQUES BRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida do teor da sentença 

proferida nos autos, conforme resumo a seguir transcrito:

Assim, em que pese os argumentos do impetrante, inexiste direito líquido e 

certo amparável por mandado de segurança, conforme postulado, 

culminando, pois, com a improcedência do pedido.

SENTENÇA: ..."ISTO POSTO, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA 

pleiteada por RICARDO MARQUES GOMES por absoluta ausência de 

direito subjetivo. Portanto, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ . 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Matupá/MT, 22 de março de 2018."

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 2047-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Nardini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schamme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 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 a efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntando comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9672 Nr: 114-14.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:MT- 3593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

60,00 (sessenta reais) reais para cumprimento do mandado de avaliação, 

por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10112 Nr: 555-92.2010.811.0031

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:MT- 3593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte EXECUTADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para proceder com o pagamento do valor informado pela 

parte exequente, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante determinação fls. 90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9672 Nr: 114-14.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinaura de Souza Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Antunes Mosso - 

OAB:MT- 3593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Vistos.

Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do teor da petição acostada às fls. 101/102.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Nortelândia-MT, 24 de janeiro de 2017.

Maria Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1577 Nr: 198-64.2000.811.0031

 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: Uir Anderson de Arruda Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Cenira de Arruda Pinto, Alinor de 

Arruda Pinto ( Espólio ), Madalena da Silva Pinto ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que informe o 

endereço dos herdeiros do de cujus, a fim de proceder a habilitação nos 

autos, consoante determinação de fl. 174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10315 Nr: 5-63.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para dizer quanto a quitação da dívida, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de presumir-se a quitação, com consequente 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41540 Nr: 1405-05.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Dourado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 Vistos

1. Trata-se de Execução da Pena de RITA DOURADO DE SOUZA, 

condenada, nos termo da sentença de fls. 12/43 a pena de 02 (dois) anos 

de reclusão e a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e ao 

pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, bem como a pena de 03 (três) 

meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

 Realizada audiência admonitória, substituiu-se a pena privativa de 

liberdade por 02 (duas) restritivas de direito consistente no pagamento de 

04 (quatro) salários-mínimos (fls. 66/67).

Compareceu a ré às fls. 69/70 para fazer juntar aos autos comprovante 

de pagamento do total do valor avençado.

 Por fim, instado a manifestar, opinou o Ministério Público pela extinção da 

punibilidade pelo cumprimento da pena (fl. 72).

 É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a reeducanda cumpriu 

integralmente sua pena.

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial, constata-se que é 

caso de extinção da punibilidade pelo cumprimento da reprimenda.

 3. Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial (fl. 72), 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da recuperanda RITA DOURADO DE 

SOUZA, ante o cumprimento da pena, com supedâneo no artigo 109 e art. 

66, II, da Lei n. 7.210/1984.

Sem custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Cientifiquem-se as partes.

Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação 

Estadual, Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, 

e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 01 de fevereiro de 2018

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1858 Nr: 61-48.2001.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória de Jesus Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildete Ribeiro de Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Cristina da Silva - 

OAB:8156, Teresinha Aparecida Braga Menezes - OAB:MT 6972

 Intimo o Procurador da parte autora Dr. Elias Bernardo Souza, para se 

manifestar sobre a penhora e avaliação negativa no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 487-81.2018.811.0090

 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: DARCI FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não houve pedido do benefício da gratuidade da justiça 

na petição inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59855 Nr: 317-12.2018.811.0090

 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: DI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com base nos documentos juntados às fls. 15/20 e 30/33 - Refs: 1 e 8, 

cópias dos holerites e extratos bancários com rendimentos compatíveis ao 

benefício, bem ainda considerando o objeto do pedido, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88.

O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Proceda-se às anotações necessárias.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 10 

DE JULHO DE 2017, ÀS 15:30H.

Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência designada, 

acompanhado de advogado e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

das testemunhas e à prolação da sentença.

 Intime-se a autora, advertindo-o que a sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do processo e que no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 

292, inciso VI, do CPC.

 Ciência ao Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59948 Nr: 342-25.2018.811.0090

 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: IFDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 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) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

art. 300, “caput”, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se o segredo 

de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver pedido alimentos em 

(art. 189, inciso II, do NCPC).Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o DIA 17 DE JULHO DE 2018, ÀS 15:00.Cite-se a parte 

requerida, intimando-a a comparecer à audiência designada, 

acompanhada de advogado e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, importando a ausência da parte autora em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva das testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se a parte 

autora, advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção e 

arquivamento do processo. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.Decisão prolatada às 14h27 do dia 

04/04/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33076 Nr: 47-71.2007.811.0090

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, ECMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECMF, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT, WILMAR DAVID LUCAS - OAB:4.136-A

 Vistos em mutirão.

Defiro o pedido da parte autora à fl. 1021.

Proceda-se com a atualização do cálculo das custas processuais.

Após, intimem-se as parte para efetuarem o pagamento do débito 

tributário, devendo este ser dividido igualmente entre elas, nos termos do 

art. 23, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que o 

acordo foi homologado no ano de 2011 (fls. 987/990).

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76346 Nr: 555-28.2018.811.0091

 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: Miguel Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jovaci Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, INTIMO a 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$660,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$674,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 451-56.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 33079 - Autos n. 451-56.2006.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista que não há possibilidade de realizar a sessão de 

julgamento na data aprazada, uma vez que a Câmara Municipal de Nova 

Monte Verde terá sessão plenária, redesigno a sessão do Tribunal Júri 

para o dia 27 de abril de 2018, às 13h.

Cancele-se a audiência designada.

Cumpram-se as demais determinações de fls. 272/273.

Façam-se todas as intimações necessárias.

Intimem-se.

Oficie-se a Câmara Municipal de Nova Monte Verde/MT, informando a data, 

para disponibilização do local onde realizar-se-á a Sessão de Julgamento.

 Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76346 Nr: 555-28.2018.811.0091

 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: Miguel Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jovaci Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e por todo o acima esposado, DEFIRO A LIMINAR ora pleiteada 

pelo Requerente, a fim de mantê-lo na posse sobre o imóvel rural “SÍTIO 

MARACAÍ”, na área compreendida por 88,86 hectares, conforme descrito 

na exordial, com fulcro no art. 561 e 562, caput do CPC prosseguindo nos 

seguintes termos:a) determinar ao Requerido que se abstenha de 

reivindicar, turbar ou esbulhar a posse exercida e reconhecida em favor 

do Autor sobre o imóvel rural objeto da demanda;b) ordenar ao Requerido 

que se abstenha de adotar quaisquer providências que possam provocar, 

limitar ou afetar aquela posse sobre a área litigiosa, tudo até ulterior 

julgamento da presente ação de manutenção de posse;c) fixar multa diária 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais), 

caso o Requerido desobedeça os termos da presente decisão ou deixe de 

adotar as providências necessárias para efetivação da presente ordem 

judicial, com fundamento no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, e sem 

prejuízo das sanções cabíveis pelo descumprimento, tudo nos termos da 

fundamentação;d) cite-se e intime-se o Requerido acerca deste decisum, 

a fim de tomar ciência da presente demanda e, querendo, apresente a 

competente contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 564, 

caput do CPC.e) intime-se o Requerente acerca desta r. decisão, bem 

como, para que providencie a citação do Requerido, nos termos do art. 

564 do CPC;f) autorizo, desde já, que quando do cumprimento do mandado 

o Oficial de Justiça, caso necessário, se valha de reforço policial, 

devendo ser oficiado ao Comandante da Polícia Militar atuante no Município 

de Nova Bandeirantes, para que providencie o devido e necessário 

apoio.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 16 de agosto de 2018, às 15h.Cite-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 451-56.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos em cooperação,

 Raimundo de Souza foi denunciado como incurso nas sanções do art. 

121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP.

 Consta que no dia 31 de março de 2006, por volta das 22h, no Bar “Dois 

Irmãos”, localizado na Rua Piauí, s/n, no município de Nova 

Bandeirantes/MT, o processado em razão da vítima se negar a pagar uma 

carteira de cigarros, desferiu um golpe de faca contra Lancerlai Cavalcanti 

da Silva, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias 

à sua vontade.

Após a instrução afeta à primeira fase do rito escalonado do júri, o 

acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II c/c 

art. 14, II, ambos do CP (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil).

 Preclusa a pronúncia, as partes foram intimadas para manifestação na 

fase do art. 422 do CPP, ocasião em que o MPE pediu diligências judiciais 

para juntada de certidões de antecedentes criminais e arrolou 

testemunhas em caráter de imprescindibilidade (fl. 261).

 Nomeada advogada dativa para o réu, esta manifestou à fl. 271, arrolando 

as mesmas testemunhas mencionadas pelo “parquet” e declinou da 

nomeação.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando que a advogada nomeada declinou, nomeio o advogado 

Luiz Fernando Cassilhas Volpe (OAB/SP 53.553) para a defesa do 

processado em plenário. Consigno que os honorários advocatícios serão 

devidos pelo Estado de Mato Grosso e arbitrados quando da sentença.

 Com relação aos antecedentes criminais, além dos que já constam nos 

autos, as partes poderão juntar o que entenderem relevante para as 

respectivas falas, no prazo do art. 479 do CPP.

Designo o dia 23.04.2018, às 13 horas para realização da sessão do Júri.

Intime-se o causídico nomeado, com urgência, bem como as pessoas 

arroladas, réu e o promotor de justiça. Comunique-se à Gestora Geral para 

as providências.

 Às providências.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52979 Nr: 689-46.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, MICHEL ALEX 

CRESTANI, EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

SIGUARDO WUTZKE, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, Cpf: 

81518544134, Filiação: Maria Helena Chilante Crestani e Leonardo 

Crestani, data de nascimento: 03/07/1977, natural de Cianorte-PR, 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MICHEL ALEX 

CRESTANI, Cpf: 92956998153, Filiação: Maria Helena Chilante Crestani, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido FERNANDO BRUNO CRESTANI, Cpf: 81374585149, Filiação: Maria 

Helena Chilante Crestani, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 10936240000156. 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: Segundo consta, no ano de 2010 os agentes 

ambientais constataram a ocorrência de desmatamento de 225,6 hectares, 

sem autorização de órgão ambiental competente, o que deu ensejo à 

lavratura do auto de infração n.º 582377C. Posteriormente, em 30 de 

novembro de 2013, em nova atividade de fiscalização no local, os agentes 

ambientais do IBAMA verificaram que o embargo determinado no termo 

acima identificado vinha sendo descumprido pelos demandados, o que deu 

azo à lavratura de novos autos de infração (auto de infração n.º 

489589-D em nome de Emovere Empreendimentos e Participações Ltda, 

auto de infração n°489590-D em nome de Fernando Bruno Crestani, auto 

de infração n°489597-D em nome de Siguardo Wutzke, auto de infração n° 

489592-D em nome de Michel Alex Crestani e auto de infração n° 

489591-D em nome de Leonardo Crestani Junior). Fora também lavrado os 

autos de infração n°489593-D em nome de Emovere Empreendimentos e 

Participações Ltda, auto de infração n°489594-D em nome de Fernando 

Bruno Crestani, auto de infração n° 489598-D em nome de Siguardo 

Wutzke, auto de infração n° 489596-D em nome de Michel Alex Crestani e 

auto de infração n° 489595-D em nome de Leonardo Crestani Junior

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 689-46.2014.811.0107 (52979)O 

Ministério Público interpôs ação civil publica c/c reparação de dano moral 

difuso em face de LEONARDO CRESTANI JÚNIOR, MICHEL ALEX 

CRESTANI, SIGUARDO WUTZKE, FERNANDO BRUNO CRESTANI e 

EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, devidamente 

qualificados, alegando em síntese que os requeridos teriam impedido a 

regeneração de 225,6 hectares de vegetação nativa.Liminarmente 

requereu a concessão da obrigação de não fazer, a fim de que os réus 

abstenham-se de impedir a regeneração natural de qualquer forma de 

área de vegetação nativa localizada em sua propriedade rural autuada, 

sem prévia autorização do órgão ambiental competente, assim como a 

obrigação de fazer, consistente em reparar todos os danos causados ao 

Meio Ambiente, sob pena de multa diária.Juntou documentos (fls. 

18-165).É o breve relato.No tocante à antecipação de tutela pleiteada, 

constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da 

pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrados, pois a equipe de 

fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, elaboraram relatório, o qual atestam que os 

demandados desrespeitaram o embargo administrativo imposto no ano de 

2010, impedindo a regeneração natural da floresta (fls. 23-24). Há, ainda, 

auto de infração (fls. 22, 34, 40, 64, 79,), relatório fotográfico (fl. 68-69), 

coordenada geográfica da área (fl. 30) e memorial descritivo da área (fl. 

31).Logo, a situação em crivo demonstra que os réus vêm descumprindo o 

termo de embargo e interdição, impedindo a regeneração de vegetação 

nativa, objeto de preservação, incumbindo-os atuarem no sentido de 

recompor o ambiente preservado (art. 61, da Lei Complementar Estadual n. 

6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como 

o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da 

população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua 

preservação conforme o art. 225, da CF, in verbis: Art. 225. Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.Portanto, tendo em vista a plausibilidade do 

direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos 

fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação caso persista a conduta dos requeridos, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para efeito de determinar que os 

demandados se abstenham de impedir a regeneração natural, de qualquer 

forma, de área de floresta objeto de especial preservação, existente em 

seu imóvel rural denominado Fazenda São Lourenço, localizado neste 

município, sem autorização do órgão ambiental competente e, protocolizem 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao IBAMA, o Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente 

degradado, objeto da presente ação, sob pena de multa diária, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas 

no ordenamento jurídico pátrio.Intimem-se e citem-se os requeridos, para, 

querendo, responder, no prazo legal, nos termos do art. 297, CPC, 

consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 285 e 319, ambos do CPC).Ciência ao Ministério Público.Nova 

Ubiratã/MT, 14 de agosto de 2014.JACOB SAUER,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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 04 de abril de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59451 Nr: 1007-58.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação, intimo a parte autora para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

875,00, conforme certidão de ref: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56551 Nr: 1067-65.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SILVA PINTO, ELKE ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação, intimo a parte autora para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

900,00 (novecentos reais), conforme certidão de ref: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56078 Nr: 884-94.2015.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO LACERDA INÁCIO, JONAS LACERDA INÁCIO, 

NEWTON LACERDA INÁCIO, NILZA LACERDA INÁCIO, NELSON LACERDA 

INÁCIO, Narciso Lacerda Inácio, Neusa Lacerda Inácio, ALESSANDRA 

VALENTIM SCALON INACIO, MARIGLORIA FREITAS CAETANO DE 

OLIVEIRA INACIO, ELAINE LUZIA PAIVA INACIO, VERONICA SEVERINO 

AQUINO, SUZANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olerindo Pedro de Barros, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO, Jane Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação, intimo a parte autora para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme certidão de ref: 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61328 Nr: 90-05.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS JOSE SILVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação, intimo a parte autora para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), conforme certidão de ref: 13.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31616 Nr: 254-82.2008.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICO POLITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11289 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, NILSON BEDIN - OAB:11444, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA 

- OAB:4.427-MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM QUANTO AO RETORNO DOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDEREM DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66532 Nr: 168-62.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VITORINO, DEVAIR 

ROBERTO VITORINO, ROSANI BAVIA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1 – CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

2 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

3 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

4 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

5 - Não encontrado os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

6 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento dos devedores.

7 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

8 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

9 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a expressa 

manifestação de desinteresse externada pela parte exequente na petição 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 169-47.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Brun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - CITE-SE a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

2 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

3 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

4 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

5 - Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

6 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento da devedora.

7 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

8 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

9 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a expressa 

manifestação de desinteresse externada pela parte exequente na petição 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66534 Nr: 170-32.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA BRUN - ME, Neusa Brun, JANETE 

CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1 – CITEM-SE as executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 
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dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

2 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

3 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

4 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

5 - Não encontradas as devedoras, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

6 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento das devedoras.

7 - Não cumprido os itens anteriores, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

8 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

9 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

10 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a expressa 

manifestação de desinteresse externada pela parte exequente na petição 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67045 Nr: 372-09.2018.811.0107

 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): BRUNA BANDERA, RAFAEL BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial.

2 - Defiro a utilização da exceção prevista no § 2º do artigo 212 do NCPC.

3 - CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

4 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

5 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

6 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

7 - Não encontrados os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

8 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

09 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “3” acima.

10 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65286 Nr: 1861-18.2017.811.0107

 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: JOK, JDOK, JDOK, MDFDOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRLL, TC-SDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária aos requerentes (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-os de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúnam condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 28 DE JULHO DE 2018, ÀS 14H, ocasião em que 

deverão comparecer somente as partes e seus procuradores.

INTIMEM-SE os requerentes, consignando-se a necessidade de se 

fazerem acompanhar por seu advogado ou defensor público (art. 695, § 

4º, NCPC).

CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial, bem como INTIME-OS 

para que compareçam ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando as suas ausências nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código 

de Processo Civil.

Se não houver acordo, poderá os requeridos contestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, 

fazendo-o por intermédio de advogado.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito dos requerentes, intime-os para 

réplica.

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67169 Nr: 416-28.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE SEIBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1- Compulsando os autos, verifico que foi distribuído de forma invertida, 

iniciando o feito pelos derradeiros documentos, impossibilitando este juízo 

de apreciar o feito de forma coerente.

1.1- Assim, proceda a reorganização do feito, colocando as páginas em 

ordem cronológica correta.

2- Ademais, verifico que embora a autora alegue ser hipossuficiente nos 

termos da lei, não acostou aos autos nenhum documento que comprove o 

alegado.

2.1- Desse modo, determino que a autora junte aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade em 

arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de não 

concessão da benesse.

2.2-Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retorne conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67023 Nr: 365-17.2018.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Martins Pinho, Jose Martins Stieven Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora os embargantes aleguem ser 

hipossuficientes nos termos da lei, não acostaram aos autos nenhum 

documento que comprove o alegado.

Desse modo, com arrimo no art. 99, § 2º do NCPC, concedo aos 

embargantes, no prazo de 15 dias, a comprovação da efetiva 

necessidade, sob pena de indeferimento do benefício postulado, 

apresentando os documentos que acharem necessários para o 

deferimento da benesse, ou, para recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 469-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MAXIMO WARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:73756, Élcio Luis 

Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton Diego Giessler - 

OAB:74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:20345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Em prelúdio, no que tange a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes, defiro tal pretensão, expedindo-se o 

necessário.

2 - CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

8 - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “2” acima.

9 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

10 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66457 Nr: 133-05.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLON SOARES VANDES, GABRIEL 

HENRIQUE LIMAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRAO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178

 (...)RECEBO A DENÚNCIA contra GABRIEL HENRIQUE LIMAS DOS 

SANTOS e ARLON SOARES VANDES, qualificado nos autos. Cumpra a 

Secretaria o disposto nos artigos 625 e 1.453 da CNGC.Em 

prosseguimento ao feito, designo audiência de interrogatório, instrução, 

debates e julgamento para o DIA 17 DE MAIO DE 2018, ÀS 13h40min. Nos 

termos do artigo 56 da Lei 11.343/06, CITEM-SE e INTIMEM-SE os 

acusados para comparecimento ao ato. REQUISITEM-SE o recambiamento 

dos presos junto ao estabelecimento prisional em que se encontram 

recolhidos. Intimem-se as testemunhas arroladas, observando-se a 

necessidade de expedição de cartas precatórias caso alguma delas 

resida fora da Comarca.Ciência ao Ministério Público e à Defesa. 

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão com mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58018 Nr: 353-71.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: E. DE PAULA ARTEMAN COMÉRCIO DE SOJA EIRELI - 

ME, ELIO DE PAULA ARTEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CASTILHO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CÉSAR DE NORONHA - 

OAB:15391, RAPHAEL ROCHA BARROS - OAB:13110/PI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA:

"Vistos. Tendo em vista que mesmo intimado para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça (fl. 46), o autor quedou-se inerte, vindo 

a frustrar a realização de audiência de conciliação. Intime-o pessoalmente, 

bem como seu patrono via DJE, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC. Decorrido in albis o prazo 

supra, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos para 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 62426 Nr: 613-17.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E 

CEREIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. 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".

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78437 Nr: 29-16.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Remígio Moreira 

Neto - OAB:GO 15.075

 I. DESIGNO audiência admonitória para o dia 19 DE ABRIL DE 2018, às 

17h00min (horário de Cuiabá-MT).

II. Atualizam-se os cálculos de cumprimento de pena pela calculadora do 

TJMT.

III. INTIME-SE o recuperando para comparecer acompanhado de seu 

defensor.

 IV. DÊ-SE Ciência ao Ministério Público Estadual.

V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76956 Nr: 227-87.2017.811.0106
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 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: JMdS, VMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extrai-se da certidão de fls. 33, verso, que, em 31 de julho de 2017, o 

requerido foi citado e devidamente intimado para que comparecesse na 

audiência designada para 17 de agosto de 2017, não havendo, portanto, o 

intervalo mínimo de 20 dias entre a citação e a data da audiência previsto 

no art. 334, do CPC.

Sendo assim, e tendo um vista que já foram fixados alimentos provisórios, 

estando resguardados os interesses do autor, DESIGNO nova audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de MAIO de 2018, às 13h30min 

(Horário de MT).

Caso o requerido não tenha interesse na realização do ato deverá 

manifestar-se expressamente neste sentido e apresentar sua 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação do 

presente despacho.

INTIMEM-SE, expedindo carta precatória, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78554 Nr: 92-41.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdRGS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da busca realizada pelos órgãos conveniados 

do TJMT (fls.23/24), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de 

maio de 2018, às 13h00min(MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Sendo infrutífera a conciliação fica o requerido intimado para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79134 Nr: 605-42.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apense-se aos autos número 19-73.2016.811.0095, Código 68058.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Concedo os benefícios do art. 212, §2° do NCPC, caso necessário, 

segundo constatação do Oficial de Justiça.

 Cite-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias 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, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Oficial 

de Justiça deverá proceder à penhora, avaliação e intimação de tantos 

bens quantos necessários para a garantia da execução.

 Caso o executado não seja encontrado no endereço descrito à exordial, 

proceda-se o Oficial de Justiça o arresto de bens do executado quantos 

bastem para a satisfação da dívida.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez (dez) por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez (dez) por cento.

Descumprida a obrigação, certifique-se o decurso do prazo “in albis”, a 

justificação ou a comprovação do pagamento, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se o ilustre representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 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.

INDEFIRO o requerimento de fl. 262, formulado pela defesa do acusado 

Claudinei Cardoso da Costa, no sentido de insistir na oitiva das 

testemunhas João Pablo Pereira e Jeferson da Silva, considerando que o i. 

patrono não forneceu o endereço para localização das referidas 

testemunhas, em que pese a certidão do Sr. Oficial de Justiça, datada de 

02/04/2018 (Ref. 175), dando conta que o Sr. João Pablo Pereira Torres se 

mudou e seus vizinhos não souberam informar o atual endereço, bem 

como ninguém soube informar o paradeiro da testemunha Jeferson da 

Silva.

Desta decisão, INTIME-SE a defesa do acusado, com urgência.

Aguardem-se os autos na escrivania para a solenidade do júri designada 

para 12/04/2018.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 70-16.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracino & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURASUL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Noto que a parte 

autora em seu pedido de reconsideração da cautelar de arresto não 

trouxe nenhuma documentação ou fato que fundamente a concessão da 

liminar pleiteada.Portanto mantenho a decisão de indeferimento da cautelar 

de arresto de fls.45/46, pois inexiste prova robusta que evidencie as 

alegações do autor, capazes de demonstrar a probabilidade de seu direito 

(“fumus boni iuris”), notadamente porque não foram apresentados 

cheques ou duplicatas constando o crédito alegado, juntando apenas 

relatório de cobrança e notas fiscais que possuem campo preenchido com 

a palavra “À VISTA”, portanto, entendo ser impertinente o pedido liminar de 

arresto.Pelo exposto, ausente assim o “fumus boni juris”, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração da liminar de arresto.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 2713-06.2017.811.0022

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300, “caput”, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada pleiteada pelo autor.Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 08h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da requerida que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 12 de janeiro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65765 Nr: 2937-41.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, é plausível a fixação dos alimentos provisórios em 30% 

(cinquenta e três por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em 

favor do menor a partir da citação, uma vez que o requerente não 

comprovou documentalmente que o requerido aufere a renda indicada na 

exordial.Ademais, a quantia ora arbitrada é suficiente para arcar com os 

gastos que o autor possui, bem como se faz necessário salientar que a 

representante do autor também possui a obrigação de arcar com as 

despesas do menor.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de abril de 2018, às 09h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC). Deverá constar no ato de intimação do 

autor e de citação da parte requerida que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, bem como que as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

procurador da audiência de conciliação designada.Pedra Preta-MT, 12 de 

janeiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65906 Nr: 2992-89.2017.811.0022

 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: Jesus Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

reconsideração da antecipação de tutela pleiteado pelo autor, para 

determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/148351-0, 

em nome do autor, referente a cobrança do TOI n.º 667614/2017, no valor 

de R$ 3.393,79 (três mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e nove 

centavos), até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da 

presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).Intimem-se as partes.No mais, cumpra-se a decisão de ref. 

04.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 

26 de janeiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41680 Nr: 1427-66.2012.811.0022

 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): Nelson Dias de Morais, Vilmar Inácio 

Gonçalves ME, Luiz Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, José Pereira 

da Silva Neto - OAB:3273

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos dos requeridos, para que no prazo legal 

apresentem memorias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44319 Nr: 351-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6617 Nr: 750-17.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Laércio Duran Luque, Magno Ivo 
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Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca da correspondência devolvida pelo 

correio, sob alegação de "recusado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41822 Nr: 95-30.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.F.Magalhães - ME, Marcelo Ferreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araujo - 

OAB:11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do autor para que no prazo legal apresente 

impugnação a contestação fls. 128/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12144 Nr: 157-80.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Porto Souza - 

OAB:7250/MT, Taise Caroline Pradela Alves de Araujo - OAB:13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Franco de Araujo - 

OAB:13.807

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando os patronos da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos se o executado cumpriu com o acordo pactuado 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50409 Nr: 767-67.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCQ, Luciana Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O, Jacqueline Magalhães Gonçalves - 

OAB:17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ante a falta de interesse processual.Em razão da sucumbência, 

condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49954 Nr: 586-66.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Severino Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Tókio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Tendo em vista que a audiência de conciliação designada tornou-se 

prejudicada pela ausência da parte requerida, considerando ainda que a 

autocomposição pode se dar a qualquer tempo e inexistindo prejuízo as 

partes, com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 09H20MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59963 Nr: 341-84.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A-MT, Rúbia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120MT, 

Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de requerida formulado em sua contestação e no termo de 

audiência de conciliação, determinando a retificação do nome do polo 

passivo, devendo passar a constar Itaú Seguros S.A.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59805 Nr: 277-74.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Rocha Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49100 Nr: 279-15.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valter Silvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 (...)Vistos etc. Analisando os autos, verifico a ausência de prévio 

requerimento administrativo para a concessão do pleito postulado pela 

parte autora em face do Instituto requerido.(...) (...)Desta feita, em 

consonância com o preclaro entendimento jurisprudencial supra, determino 

a intimação da parte autora para que no prazo de 30 (trinta) dias ingresse 

com o requerimento administrativo, instruindo com todo o acervo 

documental, acostado aos autos. Após, intime-se o INSS para dar uma 

resposta ao requerimento no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob 

pena de prosseguimento do processo, em qualquer hipótese, sem 

conclusão do processo administrativo no referido prazo, indeferimento do 

pedido no âmbito administrativo ou ausência de resposta no prazo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 

de abril de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 1651-33.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Geraldo Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos monitórios, a fim 

de declarar válido a cobrança do plano de saúde, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial para constituir o título executivo judicial no valor ser 

apurado em liquidação de sentença, com subtração da cobrança da 

comissão de permanência e a diminuição da multa de 10% para 2%, 

corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar do 

vencimento do débito, ambos até satisfação.Em razão da sucumbência, 

tendo em vista que o autor/embargado sucumbiu da parte mínima de seus 

pedidos, condeno os demandados/embargantes ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez porcento) do valor 

da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 05 de abril de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47984 Nr: 2215-12.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguros 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:OAB/MT 18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimebez 

Cano - OAB:6611

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cobrança de indenização 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT, extinguindo o processo com 

resolução do mérito.Em razão da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) 

sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 599-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Henrique de Souza ou Ailton Dias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr. João Faustino Neto - 

OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66308 Nr: 3175-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes, Joelma dos Santos 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17658 Nr: 623-69.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Candido Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 Vistos etc. Primeiramente verifico a ausência injustificada do defensor do 

réu, haja vista que não comprovou nos autos qualquer motivo impeditivo 

para o não comparecimento neste ato, não bastando a simples 

comunicação por telefone. Diante da constatação do não comparecimento 

justificado do advogado constituído do réu neste ato, dispenso a oitiva da 

testemunha Ariston Cadide da Silva, oitiva esta requerida pelo advogado 

constituído do réu. Tal dispensa está consubstanciada no artigo 362, § 2º 

do CPC, em analogia a este caso. Desta feita, dou por encerrada a 

instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei, devendo o defensor do réu ser 

intimado por DJE. Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 1418-70.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Dias de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas. Em seguida, conclusos para 

sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64314 Nr: 2331-13.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Souza Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª Lucimar Dias da Silva - 

OAB/MT nº 20.637, para promover a defesa do réu no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 2797-07.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliane da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO 

JUNIOR - OAB:5646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Diante da realização da perícia médica, juntado aos autos, 

verifico a desnecessidade da entrevista pessoal com a curatelanda. 

Manifestem-se a curadora especial que nomeio Drª. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima, bem como o Ministério Público, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. Após, venham-me os autos conclusos para sentença. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59600 Nr: 167-75.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Paiva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

da ré no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59216 Nr: 2582-65.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Batista Correa, Edmar Peres 

Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, Vagna Borges Oliveira Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 746-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muitofácil Arrecadação e Recebimento Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Trindade - ME, Fábio Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de intimação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3881 Nr: 318-66.2002.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira, Alcides Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Cachambú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:33571/PR, Carla Christiani Urbano - 

OAB:6.411-MT, Gustavo Soubhie - OAB:5.224-MT, Leonardo 

Randazzo Neto - OAB:3504/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo do pedido de fls.469, intime-se à 

parte exequente para que se manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10171 Nr: 1171-70.2005.811.0022

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Lima, Guiomar Olinda Orrico de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para se manifestar a respeito do pleito do 

executado às fls. 949/970.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41025 Nr: 774-64.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Santana Louredo Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT/16846-A, Karina Oliveira Alves - OAB:MT/16060

 Vistos etc.

Em atenção à certidão de fls. 105 intime-se o patrono da requerente para o 

levantamento dos valores ora mencionados, de fls. 105/109.

Após, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43901 Nr: 75-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio Oniluarb Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A-MT, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, converto a 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial. Assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o 

nome da ação como execução de título extrajudicial, efetivando as demais 

alterações no Cartório Distribuidor.Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena 

de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o (a) devedor (a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC).Se não encontrado o devedor, com fulcro no artigo 830 do 

Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na sequência, o 

Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 831 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Havendo penhora, intimem-se o 

executado, nas formas do artigo 841 do Código de Processo Civil.Se o 

bem penhorado for imóvel, intime-se também o cônjuge do executado 

(artigo 842 do CPC), salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42639 Nr: 891-21.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilson Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR/8123

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento do processo em fls. 124/131.

Intime-se o patrono do exequente para levantamento dos honorários de 

sucumbência, fls. 107/117.

Expeça-se o alvará para levantamento de todo o valor depositado nos 

autos em favor do exequente.

Após, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 1443-83.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, Marli 

Elena Augustin, Louize Honorato Freitas Augustin, Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A, William José de Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição do 

executado a fls. 169, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44877 Nr: 785-25.2014.811.0022

 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: Ketlen Karolaine Barros Inacio Cardoso, Luziana Barros 

de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gomes de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - OAB:16486, 

Suely Rodrigues - OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que devido o erro material na sentença (fls. 

48), não foi arbitrado o pagamento de URH, a Dra. Luamar Nascimento 

Canuto.

Sendo assim, defiro o pedido de (fls. 53).

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar 

Nascimento Canuto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 02 (dois) URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10991 Nr: 532-18.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvânia Vieira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 267-69.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte denunciada às 

fls. 114/v°, visando suprir a omissão na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de 2 dias previsto no artigo 382, 

do Código de Processo Penal.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.
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Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, que razão não 

assiste o embargante.

Nos termos do artigo 110 do Código Penal, o reconhecimento da 

ocorrência de prescrição retroativa se da após o trânsito em julgado da 

sentença pelo menos para acusação.

Assim, de acordo com a normativa acima citada é inadequada a 

declaração da prescrição retroativa na própria sentença condenatória.

 Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 382 do Código de 

Processo Penal, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 114/v° 

e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida às fls. 109/114, não 

ocorreu qualquer hipótese para interposição de embargos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42944 Nr: 1181-36.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Vidal de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo patrono do 

denunciado, em petição de fls. 124, visando suprir a omissão na decisão 

retro.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu 

aos honorários da causídica que foi nomeado para proceder à defesa do 

denunciado.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 382, do Código de Processo Penal, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Allan Vitor 

Sousa da Mata, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 

04 (quatro) URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42636 Nr: 888-66.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz José Favali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41513 Nr: 1260-49.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, em virtude da 

ocorrência da prescrição retroativa, o que faço com fundamento nos 

artigos 110, § 1º, e artigo 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal.Transitado em julgado a decisão e adotadas as providências legais, 

arquiva-se.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 779-18.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evilim Karina Barbosa Cunha, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Jesus de Souza Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado EVANILDO JESUS DE SOUZA BARBOSA, em 

face da ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV 

do Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41210 Nr: 959-05.2012.811.0022

 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: LMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS, MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Luamar Nascimento Canuto - OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que na sentença (fls. 75/76), não foi 

arbitrado o pagamento de URH, a Dra. Luamar Nascimento Canuto.

Sendo assim, defiro o pedido de (fls. 77).

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar 

Nascimento Canuto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 02 (dois) URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43047 Nr: 1285-28.2013.811.0022
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

do Processo Civil, o acordo firmado entre as partes de fls. 122/126.Sem 

Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.Expeça-se o 

competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43398 Nr: 1605-78.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Paz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar a respeito do teor da petição de fls. 86.

Após, venham-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65673 Nr: 2885-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado João Nunes Ourives (ref. 08), 

aduzindo, em síntese, que não se encontra preenchidos os requisitos da 

prisão preventiva. Instado à manifestação (ref. 16), o representante do 

Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação 

da prisão preventiva do réu, em razão da necessidade da manutenção da 

custódia cautelar (art. 312, CPP). Vieram-me os autos conclusos. (...)Isto 

posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da 

prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 316, ambos do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo réu João Nunes Ourives, mantendo a sua prisão 

preventiva, até ulterior decisão em contrário. Tendo em vista o teor da 

certidão do Oficial de Justiça de ref. 20, determino a citação do acusado, 

por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo 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. Consigne-se no edital de citação, que caso o denunciado não 

se dispor de condições econômicas para constituir advogado, será 

nomeado um advogado dativo para proceder com sua defesa. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 21 de março de 2017. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-06.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000013-06.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 23.425,00; 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: 

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS Parte Ré: REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do feito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 6 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-52.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ALVES DA SILVA (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (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 à Execução 

no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 8010155-52.2015.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JULIO CESAR ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS 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

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 81537 Nr: 1781-73.2012.811.0028

 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
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 PARTE AUTORA: Benedita Maria de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 INTIMAR as partes acerca da sentença de fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 2110 Nr: 76-36.1995.811.0028

 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: Remover - Retífica de Motores Cidade Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no valor de R$ 

234,96 ( duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) 

relativo à distribuição dos presentes autos e conforme decisão de fls. 58. 

A guia para o pagamento deve ser obtida junto ao site www.tjmt.jus.br, 

"Emissão de Guias On-line". Sob pena de inscrição de Certidão Divida 

Ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15665 Nr: 688-51.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

Silvio Zulli, Izidoro Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, compulsando os autos foi constatado que não houve o 

envio da Carta Precatória de fls. 139, para a realização da penhora nos 

autos. Certifico que faço a remessa dos presentes autos a parte 

exequente para atualização da dívida, e o devido cumprimento da decisão 

de fls. 137/138, e bem como requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 101247 Nr: 2187-26.2014.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Souza Filha Silva, Sebastião Jose da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES RENATO CAMPOS 

DOS SANTOS - OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Sapezal / MT - OAB:

 Impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído 

para intimar os guardiões para comparecerem na Secretaria da Vara 

Única desta Comarca, a fim de assinar o termo de guarda definitiva do 

menor R.H.M. da S.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 121668 Nr: 1448-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, 

Trator Vechia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Ribeiro Novaes - 

OAB:197.105/SP, Marcel Trigo Watanabe - OAB:173.333 / SP, 

MARCOS PAULO MACHADO LEME - OAB:267225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19619/MT

 Intimar a parte autora ref. Ajuntada da certidão oficial de justiça ref. 50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 61586 Nr: 1882-81.2010.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denival Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme de Almeida - 

OAB:9819-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 Impulsiono os autos, a parte autora para INTIMAR, no prazo de 30(trinta) 

dias, comprovar a necessidade à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita sob pena de deferimento ou, em igual prazo, efetuar o 

recolhimento das custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art. 456, § 1º, CNGC), conforme decisão de fls. 207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 80835 Nr: 1620-63.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguacerito Leather Comercio de Couros LTDA, 

rep. por Raphael Koury Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias- 

Procuradora Federal - OAB:Mat.1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pio da Silva 

Campos - OAB:7202

 INTIMAR as partes acerca da sentença de fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149538 Nr: 94-51.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149538

DECISÃO

Vistos...

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em desfavor de Lucio 

Benedito da Silva, com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento N° 

0102888106, garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem abaixo descrito:

Modelo: BIZ 110 GAS, Marca: HONDA, Ano de Fabricação: 2017/2017, 

Cor: BRANCA, CHASSI: N° 9C2JC7000HR505889.

Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, o que ocorre 

com devida comunicação do devedor, por meio de carta expedida pelo 

cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal 

ao devedor.

No caso, o autor não providenciou a notificação extrajudicial da requerida, 

não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do 

STJ.

Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 321 do CPC, determino que 
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o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos 

documentos que demonstrem que a requerida foi devidamente constituída 

em mora.

Não sendo cumprida a providência no prazo assinalado, a petição inicial 

será indeferida (art. 321 §único do CPC). Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148744 Nr: 8295-66.2017.811.0028

 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: Maria Bruna da Cunha e 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:

 CÓDIGO: 148744

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Trabalhador Rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 24 de Outubro de 2018, às 15h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que não foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo, que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que é exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, intime-se o autor para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 7035 Nr: 9-42.1993.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio Cabral de Lima, José Carlos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson de Castro Oliveira - 

OAB:3221

 Certifico e dou fé, que faço a intimação da parte autora acerca da 

decisão de fls. 253, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e dar 

prosseguimento no feito, acerca da devolução da carta precatória pela 

Comarca de Chapada de Guimarães/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3105-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485, Jander 

Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900/MT, Lorena Maria Pereira Gaíva - 

OAB:19.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 INTIMAR as partes acerca da audiência de conciliação a ser presidida por 

esta magistrado o dia 25.04.2018 às 15 horas, conforme despacho de ref. 

272.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147420 Nr: 7717-06.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Reverthi Galiosan Moraes, João Carlos 

Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Batistella - 

OAB:9.155/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 INTIMAR os advogados dos réus para tomarem ciencia dos termos da 

decisão de ref. 112. Devendo os advogados dos réus se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 7035 Nr: 9-42.1993.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio Cabral de Lima, José Carlos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson de Castro Oliveira - 

OAB:3221

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Requisite-se informação ao juízo deprecado acerca do cumprimento da 

missiva.

Com a resposta, intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Não havendo manifestação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018158-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SCHWABE (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 14:40h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FIALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabrício Frageri Carlos (REQUERIDO)
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Intimação da parte para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019473-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GONCALO DE ARRUDA RAMOS (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)

 

Intimação da parte para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013938-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA SILVA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

14/05/2018, ÀS 15:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019434-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 15:40h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GOMES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000043-27.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 214.732,94; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: VILMAR 

GONCALVES DE OLIVEIRA Considerando o teor da certidão do Oficial de 

Justiça retro, manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 5 de abril de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE Processo: 1000057-11.2018.8.11.0059; Valor causa: 

R$ 853,50; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA 

APARECIDA DE JESUS Parte Ré: EXECUTADO: DOMINGOS VIEIRA DA 

SILVA COSTA Considerando o teor da certidão e dos documentos retro, 

nomeio o Dr. Itiel Gomes Costa (OAB/MT 21499), para patrocinar a defesa 

técnica do executado, o qual deverá intimado da presente nomeação bem 

como para apresentar/requerer o que for de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000063-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NADIENE MARIA CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERLLON CHARLIE RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000063-18.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(98)/[Alimentos, Guarda, Fixação, Dissolução, Reconhecimento / 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NADIENE 

MARIA CESARIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: WERLLON CHARLIE 

RODRIGUES PEREIRA Conforme requerido pelo Parquet, determino a 

intimação dos autores para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos 

documento hábil a comprovar a filiação de Aisha Giovana Silva Rodrigues. 

Com a juntada, vista ao MPE. Por fim, tornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. PORTO ALEGRE DO NORTE, 5 de abril de 2018. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000069-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA CAPELAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID OAB - MT6078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGAPAI LTDA - ME (RÉU)

 

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$ 12,60 (doze 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, 
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regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000109-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BRITO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELITON LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000109-07.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 5.175,86; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, Alimentos]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARCIA MARIA BRITO FERREIRA Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSÉ ELITON LUZ Considerando que o valor atribuído à 

causa foi de R$ 5.175,86 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta 

e seis centavos) e que a planilha de débitos anexada aos autos se refere, 

tão somente, as últimas três parcelas vencidas, que totalizam o valor de 

R$ 584,98 (quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação dos 

exequentes, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de esclarecer quais valores estão sendo 

cobrados na presente execução, a fim de delimitar o rito a ser seguido 

(expropriação ou prisão), sob pena de ser cancelada a distribuição do 

feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 1581-65.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BORGES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Denya Juliene Tavares Moreira - OAB:21458, 

Gilmar Steffens - OAB:23.777-E - GO, Jaqueson dos Santos Castro 

- OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT, 

Marcia Regina Castelli - OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89620 Nr: 9077-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josicleia Dasmasceno Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEI RODRIGUES BEZERRA

 BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, entrei em contato com a 5ª 

Vara de Familia e Sucessões da Comarca de Goiânia/GO e falei com o 

servidor daquela secretaria, sendo confirmado pelo mesmo a 

autenticidade do mandado de prisão civil constante nos autos. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 4007-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Sentorian Frota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Junior P. Silveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleidmilson da Silva Bertoldi - 

OAB:283.043 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que não compareceu nenhum interessado 

nas praças designadas por este Juízo, sendo a primeira para o dia 

27/2/2018, às 15:30 horas e a segunda praça para o dia 27/3/2018, às 

15:30 horas. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46581 Nr: 2383-34.2013.811.0059

 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: Geraldo Zacarias Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87889 Nr: 7995-11.2017.811.0059

 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: MEIRES SIRQUEIRA BARROS

 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:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício salário maternidade em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 09.

Impugnação à ref.15.

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 12h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 3178-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCINA TOLENTINA DA SILVA ME, Wilson 

Gomes de Freitas, ORCINA TOLENTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença
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Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de em face de ORCINA TOLENTINA DA SILVA 

ME, WILSON GOMES DE FREITAS e ORCINA TOLENTINA DA SILVA.

Após regular tramite processual, o exequente acostou aos autos cópia do 

acordo extrajudicial firmado com os executados, por conseguinte, 

requereu extinção da presente execução.

 É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71346 Nr: 4077-33.2016.811.0059

 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: ELIZEL LUCAS DO NASCIMENTO, SILMARA 

NASCIMENTO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de MILTON ANSELMO DA SILVA, 

MICHELY LUCAS DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, quanto a 

certidão de ref. 37.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45666 Nr: 1472-22.2013.811.0059

 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: Antônio Majó da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Almeida de 

Oliveira Filho - OAB:10466 - MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 Despacho

Considerando o teor da declaração retro, oficie-se à Secretaria Municipal 

de Saúde desta Urbe, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique 

profissional hábil a realizar a perícia médica.

 No mais, cumpra-se as demais deliberações proferidas na decisão de 

fls.92/93 (cópia dos documentos para instruírem o ofício, intimação das 

partes para comparecem ao local da perícia, bem como a intimação das 

partes para se manifestarem quanto ao laudo).

 Após, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45002 Nr: 821-87.2013.811.0059

 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: Constantino Veloso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir José de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho - 

OAB:6868 OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação nos termos do artigo 

350 do CPC e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47156 Nr: 2942-88.2013.811.0059

 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: Motogarças Comércio e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Juliana Lazarri, Thiago Cunha Paz, 

Cinthia Cunha Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para prazo de 10 (dez) dias IMPRORROGÁVEL fornecer 

elementos mínimos para a citação dos requeridos (inclusive os 

mencionados em fl. 105), sob pena de extinção e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 826-12.2013.811.0059

 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: Firmino Alves Fernandes, alcunha "Péde Oleo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimado por meio de 

seu advogado, para prazo de 30 (trinta) dias, para juntada prévio 

requerimento administrativo indeferido, sob pena de extinção do feito 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.: 45016 Nr: 834-86.2013.811.0059

 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: Rhully Gracielle Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para prazo de 30 (trinta) dias, juntar comprovante de 

prévio requerimento adminsitativo do benefício 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.: 47156 Nr: 2942-88.2013.811.0059

 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: Motogarças Comércio e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Juliana Lazarri, Thiago Cunha Paz, 

Cinthia Cunha Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8988 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45016 Nr: 834-86.2013.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rhully Gracielle Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 2544-44.2013.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 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

 Despacho

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A

 Certifico para os devidos fins, que os executados foram intimados por 

meio de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o derradeiro pedido da parte exequente de fls. 96/101 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.: 96279 Nr: 502-46.2018.811.0059

 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: LUCIANA DA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi devidamente citada 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-51.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

8010126-51.2016.8.11.0059 REQUERENTE: RENATO ROSA DE FREITAS 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA DESPACHO 

Considerando a data em que o autor foi intimado para a audiência de 

conciliação (AR), redesigno a solenidade para o dia 01 de dezembro de 

2017, às 13horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso), durante a 

Semana Nacional da Conciliação. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-51.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010126-51.2016.8.11.0059; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATO 

ROSA DE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Considerando que requerente compareceu em juízo 

e se comprometeu a atualizar seu endereço nos autos a fim de possibilitar 

sua intimação, designo o dia 25 de abril de 2018, às 13h30, para tentativa 

de conciliação. Outrossim, tendo em vista os Princípios da Celeridade e 

Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da Lei 9.099/95, 

autorizo a intimação das partes por telefone. Cumpra-se. PORTO ALEGRE 

DO NORTE, 5 de abril de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-51.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010126-51.2016.8.11.0059; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RENATO 

ROSA DE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Considerando que requerente compareceu em juízo 

e se comprometeu a atualizar seu endereço nos autos a fim de possibilitar 

sua intimação, designo o dia 25 de abril de 2018, às 13h30, para tentativa 

de conciliação. Outrossim, tendo em vista os Princípios da Celeridade e 

Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da Lei 9.099/95, 

autorizo a intimação das partes por telefone. Cumpra-se. PORTO ALEGRE 

DO NORTE, 5 de abril de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz 

Substituto

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96420 Nr: 571-78.2018.811.0059

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Oliveira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 13h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98796 Nr: 1908-05.2018.811.0059

 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: 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:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 13h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 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:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 13h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97544 Nr: 1230-87.2018.811.0059

 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: JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 13 de abril de 2018, às 13h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 1712-74.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM, RMdS, WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Autos n. 1712-74.2014.811.0059 (código 51997)

Nestes autos, foi expedido mandado de prisão civil em desfavor do 

executado.

Tendo sido colhido pelos órgãos de segurança do Estado e tendo sido 

recolhido à Cadeia Pública local, o executado promoveu depósito do valor 

incontroverso, discutindo valores que alegou serem exorbitantes.

Livre do cárcere, o executado apresentou manifestação, trazendo fatos 

totalmente estranhos a estes autos, sob a premissa de que os alimentos já 

adimplidos seriam indevidos.

Decido.

Não conheço a manifestação da parte executada, eis que suas alegações 

deveriam ser apresentadas em sede de Embargos, cujo prazo há muito 

tempo decorreu, sendo possível, porém, a matéria ser objeto de ação 

própria.

Expeça-se imediatamente alvará de levantamento em relação à quantia 

depositada nos autos.

Porto Alegre do Norte (MT), 5 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44317 Nr: 281-39.2013.811.0059

 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: Jose da Silva Lacerda, Maria do Carmo Ribeiro Amorim, 

Fredson Ribeiro Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago de Freitas, vulgo "Bolacha Vereador", 

Cleidson Diniz da Silva, alcunha "Chupim"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Leonardo Nunes da 

Costa - OAB:14072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 281-39.2013.811.0059 (código 44317)

Nestes autos, apura-se eventual responsabilidade pela morte de Fredson 

Ribeiro Lacerda, que teria sido provocada por acidade de trânsito.

Os autos estão na fase de instrução, sendo que as parte apresentarem 

suas pretensões quanto à produção de provas.

Analisando toda a narrativa fática apresentada pelo autor e pelos réus, 

verifica-se tratar-se de provas extremamente complexas.

Contudo, verifica-se que, na Terceira Vara Criminal desta Comarca, tramita 

ação penal relativamente ao mesmo fato objeto destes autos. Consta que 

a instrução criminal já foi encerrada, tendo sido iniciados os atos para 

prolação da sentença.

Sendo assim, por todas essas razões suspendo este feito até que seja 

julgada a ação penal.

Entretanto, faculto às parte eventual acordo quanto ao uso das provas já 

produzidas na aludida ação penal, como forma de amenizar o tempo de 

suspensão do processo

Porto Alegre do Norte (MT), 6 de dezembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 1904-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA SANTOS DE ARAUJO 

SILVA - OAB:19410/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Defiro o pedido retro, cumpra-se conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 66456 Nr: 1904-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA SANTOS DE ARAUJO 

SILVA - OAB:19410/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC, atento à 

determinação proferida nesta data - ref. 278, impulsiono os autos para 

INTIMAR a defesa do acusado Ariston José da Silva, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795 de que o 

Ministério Público requereu e o MM. Juiz deferiu, a disponibilização do 

inquérito policial (autos originais) para exibição em Plenário, tendo em vista 

o prejuízo às imagens causados pela digitalização (fls. 16/31).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95521 Nr: 21-83.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adressano de Jesus Correia, vulgo "Gandula", 

Vagno Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: guilherme ribeiro rigon - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme ribeiro rigon - 

OAB:

 Trata-se de ação penal em que foi atribuída a ANDRESSANDO DE JESUS 

CORREIA e VAGNO SILVA DE CARVALHO a prática da conduta tipificada 

no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Devidamente citados, os réus se encontram assistido pela Defensoria 

Pública, a qual já ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de maio de 2018, às 12h00, horário oficial do 

Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intimem-se os acusados, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 859-26.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alef Rodrigues Pereira Carvalho, Thiago Neri 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: guilherme ribeiro rigon - 

OAB:

 Trata-se de ação penal em que foi atribuída a THIAGO NERI PEREIRA DA 

SILVA e ALEF RODRIGUES CARVALHO a prática da conduta tipificada no 

artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, em continuidade delitiva (por duas vezes), 

combinado com artigo 71, ambos do Código Penal.

Devidamente citados, os réus se encontram assistidos pela Defensoria 

Pública, a qual já ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de maio de 2018, às 14h00, horário oficial do 

Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intimem-se os acusados, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Requisite-se a presença do policial civil arrolado pelo Ministério Público 

para ser ouvido como testemunha da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84856 Nr: 6020-51.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinei Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado ELINEI COSTA DA SILVA, nas penas do artigo 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006.Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, e, ainda, ao princípio da individualização das penas, 

conforme bem preceitua a nossa Constituição em seu artigo 5º, incisos 

XLV e XLVI, passo à dosagem da reprimenda a ser imposta ao 

sentenciado (...) Sendo assim, torno-a, definitivamente, em 01 (um) ano e 

10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, nos termos do art. 43, parte final, da Lei de Drogas. 

Advirto que a pena de multa deve ser corrigida na forma do art. 49, § 2°, 

do Código Penal, e cuja cobrança será feita na forma do art. 50 do mesmo 

códex (...).Dessa forma, a pena definitiva foi estabelecida em patamar não 

superior a 04 anos, além disso, se constata, pelo acervo probatório, que o 

delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, o acusado não é 

reincidente em crime doloso e as circunstâncias contidas no artigo 44, 

inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente 

e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da 

sanção penal.Portanto, aplica-se a aludida substituição, devendo a pena 

privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, quais 

sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto 

na pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, 

consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para 

execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação 

pecuniária.Determino a incineração da substância entorpecente 

apreendida.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida 

em que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, devendo, assim, ser expedido o respectivo ALVARÁ DE 

SOLTURA EM SEU FAVOR, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA 

PERMANECER PRESO (...)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 3216-36.2017.811.0019

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valdir Marques Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a intimação da parte requerente, na pessoa de sua advogada, a 

fim de manifestar-se acerca da informação do FUNAJURIS, no qual 

informa que o Departamento do FUNAJURIS não realiza pagamentos para 

conta de terceiros sem PROCURAÇÃO ESPECIFICA OUTORGANDO 

PODERES DE "RECEBER E DAR QUITAÇÃO". portanto o Pedido de 

Restituição protocolizado sob expediente nº 0702337-51.2018.8.11.0019 

encontra-se aguardando PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIFICOS 

"RECEBER E DAR QUITAÇÃO", NOME, CPF E DATA DE NASCIMENTO DO 

FAVORECIDO E OU NOVOS DADOS BANCÁRIOS EM FAVOR DA PARTE 

INTERESSADA OU SEUS PROCURADORES.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27614 Nr: 113-55.2016.811.0019
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 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia Pereira, Luiz Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Luiz da Silva, Carlos Galharde Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 CERTIFICO a intimação das partes, por seus respectivos advogados, para 

manifestação acerca da juntada do laudo pericial (ref.92), no prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 141247 Nr: 3217-27.2017.811.0017

 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: Argemiro Pereira de Aquino, Aldeci Pereira Barros 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Marques, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OUTROS, 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.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: 103 (cento e três) hectares, 

denominado lote 30, Gleba Azulona - Gameleira, São Félix do Araguaia - 

MT

Despacho/Decisão: Autos cód. nº 141247Vistos em correição, etc. 

Preliminarmente, os Requerentes emendaram a inicial trazendo aos autos o 

memorial descritivo do imóvel, bem como o endereço do requerido. Assim, 

não vislumbrando prejuízo ao andamento do feito, e ainda, considerando 

os argumentos apresentados no tocante a hipossuficiência momentânea 

por hora DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento.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 dos eventuais interessados, para contestarem a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as advertências legais.Intime-se 

por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados e dos 

Municípios. Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário, inclusive Carta Precatória, se for o caso.São 

Félix do Araguaia – MT, 07 de março de 2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 05 de abril de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44558 Nr: 1202-56.2015.811.0017

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Luiz Mazieiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecilio, Agropecuaria Santa Paz 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GENILSON BRAYNER - 

OAB:35137, Leandro Ferreira Leite - OAB:367225/SP

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado José Genilson Brayner, OAB n° 19.179 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39300 Nr: 129-83.2014.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Cecilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Santa Paz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ferreira Leite - 

OAB:367225/SP, Yuki Hilton de Noranha - OAB:316046/SP

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado José Genilson Brayner, OAB n° 19.179 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140914 Nr: 3016-35.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Manoel 

Rodrigues Lopes, Edgar Martins Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Ribamar Cunha Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:18.383/MT, Thiago Borges Andrade - OAB:18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 140914

Vistos.

Considerando que o Réu José de Ribamar Cunha Cardoso ainda não fora 

recambiado a esta Comarca, o qual foi informado a este Juízo por meio 

telefônico pelo Setor de Operações Especiais da SEJUDH/MT que o 

procedimento para o recambiamento do mesmo teve um atraso em 

decorrência de operação de urgência realizada na Capital deste Estado, o 

que levou a suspensão dos procedimentos de recambiamento, estando 

previsto o seu efetivo cumprimento para o final do mês em curso, 

REDESIGNO a audiência de instrução do presente feito para o dia 04 de 

maio de 2018, às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias 

para a realização do ato.

 Intimem-se.
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Ciência a DPE e ao MPE.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 03 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36257 Nr: 179-46.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Nobre de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para CONDENAR o acusado Wanderson Nobre de Sá como 

incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do 

artigo 387 do Código de Processo Penal. Quanto à pena de multa, para 

guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo em 10 

(dez) dias-multa, e o valor unitário de cada um em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que inexistem dados 

concretos sobre a atual situação econômica do réu. Substituição por 

Penas Restritivas de Direito 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, §1.°, do Código Penal, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, 

consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo vigente à 

época de execução da pena, por se configurar a melhor medida a ser 

aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar o 

sentimento utilitário do agente. 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, a 

qual deverá ser comunicada a respeito, com remessa de cópia da 

presente sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137107 Nr: 556-75.2017.811.0017

 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): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Em atenção à decisão retro, IMPULSIONO o feito para abrir vistas ao 

Requerido, pelo prazo de 10 (dez) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141520 Nr: 3405-20.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Porto, Agrobilara Comércio e 

Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6522/MT, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT 

n° 11.264, Helda Ferreira - OAB:MT n° 9.138, Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4.611/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT, 

Raffaela Santos Martins - OAB:, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 Autos ID N.º 141520

 Vistos em correição

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos legais. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento.

Intime-se a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 523 do CPC ou para, querendo, apresentar 

impugnação, alegando as matérias previstas no art. 525 do CPC.

Constem no mandado de citação/intimação o previsto no art. 520 do CPC, 

eis que se trata de cumprimento provisório de sentença, arcando os 

exequentes com eventuais prejuízos causados aos executados.

Findos os prazos para pagamento ou impugnação, com ou sem 

manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39511 Nr: 284-86.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalison Morais Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO/ 39.048

 Autos ID N.º 39511

Vistos.

 Haja vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Representante Ministerial estará em gozo de férias (em anexo), redesigno 

a presente oralidade para o dia 30/05/2018 às 13h00 min (Horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso), devendo o Senhor Gestor expedir o 

necessário.

Por fim, quanto ao pedido às fls. 386, entendo que, a priori, não 

compete/cabe à este magistrado determinar a destituição da D. Causídica 

sob o fundamento alegado, uma vez que o Réu mesmo estando, em tese, 

em local incerto e não sabido, o mesmo deverá ser assistido por Defesa 

Técnica. Assim, caso queira renunciar aos poderes anteriormente 

outorgados deverá proceder conforme determina o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil, em especial o artigo 5º, § 3º.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intime-se, também a D. Advogada Maria Aparecida Vilela Torres.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia - MT, 19 de setembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140323 Nr: 2655-18.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziris Padoani, José Augusto de Souza, 

Marcos José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO VIDIGAL - 

OAB:22812

 Vistos. Haja vista a concordância dos Réus nos termos propostos para a 

suspensão condicional do processo e estando presentes os requisitos 

legais objetivos e subjetivos, HOMOLOGO a presente suspensão 

condicional do processo, em relação aos Denunciado Ozirirs Padoani, 

José Augusto de Souza e Marcos José de Souza, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, para que surtam os seus efeitos legais, nos seguintes termos: I - 

comparecimento pessoal e obrigatório neste juízo para informar e justificar 

suas atividades, bimestralmente; II - Não mudar de residência sem 

comunicar ao Juízo; III – Perda do valor depositado a título de fiança a 
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favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente; e IV – Proibição de 

ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar ao 

Juízo. Por fim, registro que, caso ocorra o descumprimento de qualquer 

das condições impostas, será revogado este beneficio, dando 

continuidade no prosseguimento do feito. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Saem as partes presentes 

pessoalmente intimadas. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 210-90.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro em parte o pedido para que seja cumprida a liminar 

anteriormente deferida, em razão dos fundamentos alinhados (fls. 49/51). 

Expeça-se mandado reintegratório, que deverá ser cumprido em diligência, 

com reforço policial se necessário for, cabendo ao executor da Ordem 

Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os 

requeridos.Atente-se Sr. Meirinho quanto ao cumprimento da presente 

decisão, em face de todos aqueles que se encontrarem dentro da 

presente área. Certifique-se o Sr. Oficial de Justiça acerca da data do 

descumprimento da ordem judicial para o cálculo da multa 

devida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 141-58.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF, VLdS, SGP, ACdS, RGP, FMA, Outros, 

ZRdS, CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro em parte o pedido para que seja cumprida a liminar 

anteriormente deferida, em razão dos fundamentos alinhados (fls. 51/53). 

Expeça-se mandado reintegratório, que deverá ser cumprido em diligência, 

com reforço policial se necessário for, cabendo ao executor da Ordem 

Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os 

requeridos.Atente-se Sr. Meirinho quanto ao cumprimento da presente 

decisão, em face de todos aqueles que se encontrarem dentro da 

presente área. Certifique-se o Sr. Oficial de Justiça acerca da data do 

descumprimento da ordem judicial para o cálculo da multa 

devida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 134468 Nr: 1119-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bama Comércio de Bebidas e Gás Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BAMA COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS 

LTDA, CNPJ: 37329984000169. 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: 07/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BAMA 

COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 20154929, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20154929/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 124.335,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 1199-67.2016.811.0017

 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: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida - 

OAB:2030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1=1199-67.2016.811.0017 – Cód. 134580

Requerente: Aldecides Milhomem de Cirqueira

Requerida: Célia Rita Maranhão Fonseca

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

 Cite-se o executado na forma requerida e no endereço constante à peça 

inicial.

Citada a requerida, e esta se mantendo inerte, intime-se o requerente para, 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito à regular tramitação 

do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39511 Nr: 284-86.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalison Morais Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO/ 39.048

 Autos n° 284-86.2014.811.0017

Código 39511

Decisão.

Vistos, etc.

Dada a manifestação do Presentante do Ministério Público, bem como a 

inércia da Defesa do Acusado; considerando que a arma descrita (01 

Pistola Israelense 9mm) se trata de objeto do crime e que não mais 

interessa à causa; Atendendo ao disposto no artigo 25 da Lei 

10.826/2003, artigo 119 do Código de Processo Penal e artigo 1.478 da 

CNGC, bem como o artigo 1º da Resolução nº 134 do CNJ, DETERMINO 

que ela seja desvinculada do processo e remetida ao Comando do 

Exército.

Advirto que a remessa de armas de fogo, acessórios ou munições ao 

Comando do Exército deverá obedecer ao disposto no artigo 4.º do 

Provimento n.º 05/2017- CGJ.

 Cumprida a referida formalidade, voltem-me conclusos os autos.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 27 de Março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 142010 Nr: 148-50.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yolete Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 15 de junho de 2018, às 13:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142008 Nr: 146-80.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejane Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 15 de junho de 2018, às 16:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 924-06.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos para as 

alegações finais, primeiramente ao Ministério Púbico, após a defesa, 

respeitando-se o prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52243 Nr: 367-87.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Peres de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Considerando que não há defensoria pública nesta Comarca, nomeio para 

o ato a Dra. Francis Raiane Kischner, o qual fixo honorário em 1 (um) URH.

Homologo o pedido de desistência da testemunha Carlos Aparecido da 

Silva Medeiros.

 Acolho o pedido ministerial para com fulcro no art. 367, do CPP, decretar a 

revelia do acusado.

Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos para as 

alegações finais, primeiramente ao Ministério Púbico, após a defesa, 

respeitando-se o prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27419 Nr: 792-90.2008.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 27419

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 145, pelo que arbitro 01 (um) URH em favor do 

advogado José de Barros Neto, em virtude do serviço prestado nos autos, 

a ser ulteriormente executado em face do Estado de Mato Grosso.

Expeça-se a devida certidão.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-08.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO)

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Digibras Indústria do Brasil SA. (REQUERIDO)

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO)

ALBERTO TICHAUER OAB - SP0194909A (ADVOGADO)

CARINE TOSTA FREITAS OAB - MS0014041A (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Em vista de manifestação de Id. 11464301 , acolho o pedido do D. 

Causídico e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamentos 

dos valores que se encontram vinculados nos presentes autos, devendo 

a quantia ser transferida para a conta: Banco do Brasil, agência 8234-1, 

c/c 30628-2, em nome de Erykson Thyago Pereira da Silva, CPF 

734.942.081-15. No que tange ao pedido de homologação dos cálculos, 

por juízo de cautela, determino a remessa dos autos ao contabilista deste 

juízo para que se manifeste acerca dos valores, levando-se em conta os 

índices oficiais quanto a atualização juros/correção monetária. Após a 

manifestação do contabilista deste juízo, intime-se a parte requerida para 

que se manifeste e, após, conclusos para decisão acerca do pedido de 

homologação. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 06 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18798 Nr: 595-87.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elienes Correia dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32282 Nr: 1064-65.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. DE BRITO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFE COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rosemar de Oliveira 

Costa - OAB:10.008-A, Fabio Elias Amarila Costa - OAB:, Lourival 

Silvestre Sobrinho - OAB:15681-A

 Vistos em correição.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15078 Nr: 1045-35.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALCIDES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17072 Nr: 258-35.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16484 Nr: 1099-64.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SALETE FRANCISCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16218 Nr: 833-77.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.
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 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16186 Nr: 801-72.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14211 Nr: 191-41.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14190 Nr: 170-65.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Correia Bulhões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13542 Nr: 679-30.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Borges de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, Luciano Costa Silva - OAB:33.786/GO, MARCELO DA 

CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT, Thiago Luz Pereira - 

OAB:33.785/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12878 Nr: 1402-83.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DIVINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12808 Nr: 1325-74.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA DA ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ (procuradora federal) - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).
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Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1149-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12566 Nr: 1073-71.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12255 Nr: 775-79.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus, Josivaine Maria Marcelino de 

Jesus, Jenerson Marcelino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Fernanda Baptista Jarros - OAB:6255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 504-70.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Paulo Roberto Viccari - OAB:9934-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17998 Nr: 1187-68.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teoniria Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31162 Nr: 1202-66.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SERAFIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 508 de 603



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30437 Nr: 411-97.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19082 Nr: 878-13.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leandro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15654 Nr: 283-82.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14191 Nr: 171-50.2008.811.0080

 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: Leonardo Correia Bulhões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13974 Nr: 1105-42.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12841 Nr: 1339-58.2006.811.0080

 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: ANTONIO PEREIRA LEAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.
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 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31140 Nr: 1178-38.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30622 Nr: 627-58.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15269 Nr: 1236-80.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA JOSÉ COSTA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12837 Nr: 1335-21.2006.811.0080

 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: ODAIR FRANCISCO NONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12649 Nr: 1153-35.2006.811.0080

 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: CLERES JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37855 Nr: 1419-07.2015.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO S.A., NEIRY GALVÃO DA SILVA, Rafael Galvão da Silva, 

LUIZ SÉRGIO DA SILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Brandalise Romel - 

OAB:49.163PR, Carolina Brandalise Romel - OAB:38.036PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte interessada para se manifestar sobre a certidão de REF 

43. Prazo de 5 dias.

Defiro o pedido de dilação de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 56582 Nr: 1065-74.2018.811.0080

 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: Silvia Luciane da Costa Machado, Amilton Kemmerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 

objetivando o reconhecimento e a dissolução de união estável existente 

entre as partes com a consequente partilha amigável de bens adquiridos 

durante a constância da união.

Não há filhos menores.

A escritura pública de fl. 22 é válida e reconhece a união existente entre o 

casal desde 03.05.1997.

Quanto à dissolução da união estável mantida pelas partes, 

concretizou-se automaticamente quando a vida em comum deixou de 

existir, conforme narrado na petição inicial.

A partilha ocorreu de forma amigável, não existindo qualquer vício de 

consentimento ou causa de nulidade do ato que se possa aferir.

Desta forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Considerando-se a pretensão das partes, RECONHEÇO O TRÂNSITO EM 

JULGADO em vista da preclusão lógica.

P.R.I.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 1315-10.2018.811.0080

 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: José Severino Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Remetam-se os autos.

 Intimação das Partes

 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: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Vistos.

André Bonmann, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação de 

busca e apreensão com pedido liminar inaudita altera pars em face de 

Paulo Rogério da Silva, igualmente qualificado, visando recuperar 

maquinários agrícolas que estão na posse do requerido. Alegou, para 

tanto, firmou sociedade com o requerido por determinado período, durante 

a constância da sociedade restou acordado que ambos prestariam 

serviços de colheitas de grãos junto a terceiros, com os maquinários 

agrícolas acima mencionados. Juntou cópia do contrato de compra e 

venda, comprovando que de fato adquiriu uma colheitadeira e uma 

plataforma da marca John Deere, nas especificações constantes às fls. 

15/20.

Liminar deferida (fls. 29/32).

Citada, a parte ré não apresentou contestação.

Vieram os autos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte ré é revel, nos termos do artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.

Em face da revelia, os fatos tornaram-se incontroversos, especialmente 

em se tratando de direitos meramente patrimoniais disponíveis.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e julgo extinto o feito, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

confirmar a decisão liminar concedida.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de 

causalidade.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-34.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SUSI AUGUSTA LAIER GRAEBIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS 06881730985 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, da decisão de ID 

12083456 que indeferiu o pedido de liminar, bem como da designação de 

audiência de conciliação para o dia 18/05/2018 às 13:45 (MT).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1317-80.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para APRESENTAR A IMPUGANÇÃO À CONTESTAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19728 Nr: 1050-89.2010.811.0079

 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): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903-A/MT, LAIS BENTO DE REZENDE - 

OAB:11828/MT, Larisse Bento de Resende - OAB:12.789/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6272, Mauricio Ribas - OAB:15.772/PR

 Vistos em correição (META 2 CNJ).Chamo o feito à ordem.Trata-se de 

Ação Civil Pública contra Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Hercules Martins, 

ambos qualificados nos autos.Verifico que o requerido foi devidamente 

notificado e apresentou defesa preliminar, tendo este juízo recebido a 

inicial. Posteriormente, o requerido ofereceu contestação e a parte autora 
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ofereceu réplica. Com o falecimento do requerido, foi procedida a 

habilitação do sucessor do falecido, tendo o Espólio de Hercules Martins, 

representado pela atual inventariante, sido citado e apresentado 

resposta.É a síntese do feito.Vieram conclusos.Inicialmente, revogo a 

decisão de fl. 236, visto que como os processos são volumosos e 

complexos, tal apensamento causaria imensa confusão e dificuldade em 

manusear os feitos.Pois bem.Desta forma, DECLARO ENCERRADA a 

instrução destes autos e concedo vista à parte Requerida para alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem 

os autos conclusos para prolação de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19729 Nr: 1051-74.2010.811.0079

 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): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Bráulio Vieira - 

OAB:OAB/MT 2.366, LAIS BENTO DE REZENDE - OAB:11828/MT, 

LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis Bento de 

Resende - OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6272

 Vistos em correição (META 2 CNJ).Trata-se de Ação Civil Pública contra 

Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Hercules Martins, ambos qualificados 

nos autos.Verifico que o requerido foi devidamente notificado e 

apresentou defesa preliminar, tendo este juízo recebido a inicial. 

Posteriormente, o requerido ofereceu contestação e a parte autora 

ofereceu réplica. Com o falecimento do requerido, foi procedida a 

habilitação do sucessor do falecido, tendo o Espólio de Hercules Martins, 

representado pela atual inventariante, sido citado e apresentado 

resposta.É a síntese do feito.Vieram conclusos.Inicialmente, revogo a 

decisão de fl. 384, visto que como os processos são volumosos e 

complexos, tal apensamento causaria imensa confusão e dificuldade em 

manusear os feitos.Pois bem.Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC). Desta forma, DECLARO ENCERRADA a instrução 

destes autos e concedo vista às partes para alegações finais, no prazo 

igual e sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiramente ao Ministério Público, 

na sequência ao Requerido Espólio de Hercules MartinsCumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem 

os autos conclusos para prolação de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16997 Nr: 1701-92.2008.811.0079

 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, MUNICÍPIO DE BOM 

JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Telles Costa Soares 

- OAB:3761, LAIS BENTO DE REZENDE - OAB:11828/MT, Larisse Bento 

de Resende - OAB:12.789/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6272, 

Tamira Maracaipe Correa - OAB:4.069/TO

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Chamo o feito à ordem.

Tratando-se de ação de improbidade, em que as penas descritas na lei 

são de caráter pessoal, salvo a de ressarcimento ao erário, o falecimento 

do demandado enseja perda superveniente do interesse processual por 

falta de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, quando entre 

os pedidos não haja o de reparação de danos.

 No caso dos autos, o demandado faleceu no decorrer do trâmite 

processual, conforme atesta a certidão de juntada nos autos.

Ressalto que, na linha de entendimento pacificado do STJ, os herdeiros só 

estão legitimados a figurar no polo passivo da demanda exclusivamente 

para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário. Neste 

sentido, inclusive, trago jurisprudência do E. TJMG:

 “AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE - 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO A REEXAME NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - 

DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe o conhecimento do reexame necessário, 

por aplicação analógica da Lei de Ação Popular, quando a ação civil 

pública é julgada improcedente, mas ausente a condenação do ente 

estatal e o pedido inicial de ressarcimento ao erário 2. Recurso 

desprovido. (TJ-MG - AGT: 10342100029046003 MG, Relator: Sandra 

Fonseca, Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2015)”

Desta forma, inexistindo, na exordial, pedido de ressarcimento ao erário, 

não há possibilidade de habilitação dos herdeiros do requerido Espólio de 

Hercules Martins falecido na presente Ação Civil Pública por atos ações 

de improbidade administrativa, devendo, assim, ser o feito imediatamente 

extinto.

Ante o exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32602 Nr: 1057-76.2013.811.0079

 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: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A, Marcelo Zaina de Oliveira - OAB:MT/ 15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento do débito descrito na petição inicial, com juros legais de mora 

no importe de 1% ao mês , desde a citação, corrigindo de acordo com o 

INPC, desde o ajuizamento. Custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa pela parte ré.P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54050 Nr: 711-52.2018.811.0079

 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: ELOIR LUIZ PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass Pessoa Junior 

- OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Webert Clink de Campos 

Arruda - OAB:MT19263

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8532 Nr: 679-38.2004.811.0079

 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., JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SALVADEGO, ESPÓLIO DE 
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OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

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 espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a 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 Sérgio Luiz Salvadego, 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 SERGIO LUIZ SALVADEGO 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.: 8653 Nr: 861-24.2004.811.0079

 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., JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Trata-se de Ação Civil Pública contra Ato de Improbidade Administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Espólio de Osmar Kalil Botelho Filho, ambos qualificados nos autos.

Verifico que o requerido foi devidamente notificado e apresentou defesa 

preliminar, tendo este juízo recebido a inicial. Posteriormente, o requerido 

ofereceu contestação e a parte autora ofereceu réplica.

É a síntese do feito.

Vieram conclusos.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC). A 

propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de 

produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento 

antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa”, notadamente 

quando o feito se arrasta há mais de 13 anos sem conclusão.

 Porém, anoto que a não oportunização de prazo para oferecimento de 

alegações finais pode dar ensejo à nulidade, eis que incidente em norma 

de caráter dispositivo e voltada a interesse da parte, notadamente quando 

se trata de ação contra atos de improbidade administrativa e restar 

comprovado prejuízo pela sua não apresentação.

Ressalto que, nos termos do artigo 17 da Lei 8.42992, o rito da ação de 

improbidade é o ordinário (comum), embora também preveja um rito 

especial diverso daquele previsto no Código de Processo Civil, quando 

estabelece a notificação do requerido para manifestação (defesa 

preliminar) em 15 dias, com o posterior juízo de admissibilidade do 

magistrado.

Desta forma, DECLARO ENCERRADA a instrução destes autos e concedo 

vista às partes para alegações finais, no prazo igual e sucessivo de 15 

(quinze) dias, primeiramente ao Ministério Público, na sequência ao 

Requerido Espólio de Osmar Kalil Botelho Filho.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30745 Nr: 647-52.2012.811.0079

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Hercolis Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Bráulio Vieira - 

OAB:OAB/MT 2.366, LAIS BENTO DE RESENDE - OAB:11828/O, LARISSE 

BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:12.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Tratando-se de medida cautelar inominada com pedido liminar, visando a 

suspensão dos efeitos dos decretos legislativos 001/2008 e 002/2009, 

exarados pela Câmara Municipal, os quais rejeitam as contas do autor, na 

condição de Prefeito do Município de Bom Jesus do Araguaia, o seu 

falecimento enseja perda superveniente do objeto e interesse processual.

No caso dos autos, o demandado faleceu no decorrer do trâmite 

processual, conforme atesta a certidão de óbito juntada nos autos.

Verifico, ainda, que o autor visava com a presente medida cautelar afastar 

o impedimento para concorrer às eleições e, com o seu falecimento, 

inviável o prosseguimento dofeito.

Ademais, consta nos autos pedido expresso (fls. 255/256) do espólio do 

autor pugnando pela extinção do feito.

Ante o exposto, sem mais delongas, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16006 Nr: 706-79.2008.811.0079

 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: Espólio de Hercolis Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

ARAGUAIA /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O, LARISSE BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, Tamira Maracaipe Correa - 

OAB:4.069/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Tratando-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo 

visando à declaração de nulidade de ato administrativo, consubstanciado 

no Decreto Legislativo nº 001/2008, que rejeitou as contas do autor – à 

época Prefeito do Município de Bom Jesus do Araguaia, o seu falecimento 

enseja perda superveniente do objeto e interesse processual, 

notadamente em razão de a ação ser considerada intransmissível.

No caso dos autos, o demandado faleceu no decorrer do trâmite 

processual, conforme atesta a certidão de óbito juntada nos autos.
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Verifico, ainda, que o autor visava com a presente ação afastar o 

impedimento para concorrer às eleições e, com o seu falecimento, inviável 

o prosseguimento dofeito.

Ante o exposto, sem mais delongas, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52765 Nr: 19-53.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SEZAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 05/04/2018, ref. 

12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16174 Nr: 869-59.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECILEIDE RICARTE DA SILVA, SAULO 

RICARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para DETERMINAR a expedição de Carta 

Precatória para inquirição da Testemunha de acusação Tielica, conforme 

requerido pelo Ministério Público em 06/03/2018, fls. 403.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34908 Nr: 2707-27.2014.811.0079

 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: PAULO SEBASTIÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COSTA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:MT 2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA ANDREA PEU DA 

SILVA - OAB:8460

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Em sua petição inicial, o autor assevera que - com o objetivo de fraudar 

execução fiscal - alienou o bem descrito na petição inicial ao requerido, 

mas este se recusa a devolvê-lo. Afirma que lhe foi outorgada uma 

procuração, revogada posteriormente pelo requerido, o que o impossibilita 

de dispor do imóvel.

Ou seja, pretende a "restituição do imóvel" do imóvel alienado em NEGÓCIO 

SIMULADO por ele próprio.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afigura-se ilegítima a alegação de simulação por quem dela participou, 

visto evidenciar-se tal conduta como violação da boa-fé objetiva, na 

medida em que a ninguém é dado beneficiar-se da sua própria torpeza.

Deste modo, carece de interesse de agir aquele que pretende o retorno ao 

statu quo de uma alegada simulação que participou.

A questão é simples e consiste na interpretação do princípio basilar NEMO 

AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.

Diante do exposto, sem maiores delongas, verifico a carência da ação 

necessária para a extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os últimos arbotrados em 

R$1.000,00 (Mil reais).

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 704-17.2005.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO ABREU DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos (META 2 CNJ).Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa em que pretende o ressarcimento de recursos 

ao erário público municipal c/c prestação de contas ajuizado pelo Município 

de Bom Jesus do Araguaia/MT em face de Gervásio de Abreu 

Carvalho.Verifico que o requerido foi devidamente notificado e apresentou 

defesa preliminar, tendo este juízo recebido a inicial. Ademais, o requerido 

foi devidamente citado e ofereceu contestação, tendo a parte autora 

oferecido réplica.O pedido liminar foi indeferido, sob o argumento de que a 

plausibilidade do direito não restou demonstrada com a inicial.É a síntese 

do feito.Vieram conclusos.Concluída a fase postulatória, verifico que 

constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do 

mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie 

(art. 355, I, do NCPC). A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal 

que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para 

que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa”, notadamente quando O FEITO SE ARRASTA HÁ MAIS DE 13 

ANOS SEM CONCLUSÃO. Desta forma, DECLARO ENCERRADA a 

instrução destes autos e concedo vista às partes para alegações finais, 

no prazo igual e sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiramente ao Município 

de Bom Jesus do Araguaia, na sequência ao Requerido Gervasio Abreu 

de Carvalho e ao Ministério Público.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem 

os autos conclusos para prolação de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49375 Nr: 2247-35.2017.811.0079

 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: VALDENISA CELESTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEJUSP - SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 05/04/2018, ref. 

18 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1119-19.2013.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição (META 2 CNJ).
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Considerado que a parte requerida alegou matérias enumeradas no art. 

337 do CPC, Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo 

CPC.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17906 Nr: 890-98.2009.811.0079

 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): MARIA ELIZETH FERREIRA DE SOUZA, Espólio 

de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS BENTO DE REZENDE - 

OAB:11828/MT, Larisse Bento de Resende - OAB:12.789/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6272

 Vistos em correição (META 2 CNJ).Trata-se de Ação Civil Pública contra 

Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso de Mato Grosso em face de Maria Elizeth Ferreira 

de Souza e Espólio de Hercolis Martins, todos qualificados nos 

autos.Verifico que o requeridos foram devidamente notificados, mas 

apenas o Espólio de Hercolis Martins apresentou defesa preliminar, tendo 

este juízo recebido a inicial. , DECLARO ENCERRADA a instrução destes 

autos e concedo vista às partes para alegações finais, no prazo igual e 

sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiramente Ministério Público, na 

sequência ao Requerido Espólio de Hercolis Martins e Maria Elizabeth 

Ferreira de Souza.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Transcorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1099-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 05/04/2018, ref. 

10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 1137-64.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA ANITA SOHN GESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 05/04/2018, ref. 

11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39000 Nr: 1342-98.2015.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 impugnação à contestação (Fls. 65/68)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 1506-34.2013.811.0079

 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., Severiano 

Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Vistos (META 2 CNJ).Trata-se de Ação Civil Pública por Obrigação de 

Fazer c/c Antecipação de Tutela ajuizada pelo Ministério Público em face 

do Município de Ribeirão Cascaleira, objetivando, em síntese, condenar os 

requeridos à obrigação de fazer consistente em tratamento médico 

satisfatório, inclusive com cirurgia.Em decisão de fl. 59, o pedido liminar foi 

deferido, para o fim de determinar que o Município de Ribeirão 

Cascalheira/MT, forneça, de imediato, a cirurgia necessária e adequada à 

pessoa de Severiano Santos da Costa, bem como o tratamento médico de 

forma integral que venha necessitar, sob pena de multa diária de R$ 

800,00.Verifico que o requerido foi devidamente citado e ofereceu 

contestação, tendo a parte autora oferecido réplica.É a síntese do 

feito.Vieram conclusos.Concluída a fase postulatória, verifico que constam 

dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, 

restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, 

do NCPC). Desta forma, DECLARO ENCERRADA a instrução destes autos 

e concedo vista às partes para alegações finais, no prazo igual e 

sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiramente ao Ministério Público, na 

s e q u ê n c i a  a o  R e q u e r i d o s  M u n i c í p i o  d e  R i b e i r ã o 

Cascalheira/MT.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Transcorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20999 Nr: 624-43.2011.811.0079

 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 BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - 

OAB:OAB-MT 19263

 Vistos (META 2 CNJ).

Trata-se de Ação Civil Pública apor Obrigação de Fazer c/c Antecipação 

de Tutela ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Bom 

Jesus do Araguaia/MT e Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, 

condenar os requeridos à obrigação de fazer consistente em 

providenciarem a realização de cirurgia da Requerente, sob pena de 

cominação de multa diária.

Em decisão de fls. 42/44, o pedido liminar foi indeferido.

Verifico que os requeridos foram citados e ofereceram contestação, 

tendo a parte autora oferecido réplica.

É a síntese do feito.
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Vieram conclusos.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC). A 

propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de 

produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento 

antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa”, notadamente 

quando o feito se arrasta há quase de 07 anos sem conclusão.

 Deste modo, indefiro o pedido contido da cota ministerial de fl. 130, em 

que pugna pela realização de perícia médica a fim de que se esclareça se 

a paciente necessita das intervenções cirúrgicas requeridas na inicial.

Porém, anoto que a não oportunização de prazo para oferecimento de 

alegações finais pode dar ensejo à nulidade, eis que incidente em norma 

de caráter dispositivo e voltada a interesse da parte, notadamente quando 

se trata de ação civil pública e restar comprovado prejuízo pela sua não 

apresentação.

Desta forma, DECLARO ENCERRADA a instrução destes autos e concedo 

vista às partes para alegações finais, no prazo igual e sucessivo de 15 

(quinze) dias, primeiramente ao Ministério Público, na sequência aos 

Requeridos Município de Bom Jesus do Araguaia/MT e Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20569 Nr: 199-16.2011.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Espólio de 

Adário Carneiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, Daniel 

Correa Beraldo, Marly Severino dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 

3652-A, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - 

OAB:23545GO 14291MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:4415/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 Vistos (META 2 CNJ).Trata-se de Ação Civil Pública contra Ato de 

Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Ribeirão Cascalheira 

em face de Francisco de Assis dos Santos, Daniel Correa Beraldo e Marli 

Severino dos Santos Lima, todos qualificados nos autos.Verifico que os 

requeridos foram notificados e apresentaram defesa preliminar, tendo este 

juízo recebido a inicial. Posteriormente, os requeridos ofereceram 

contestação e a parte autora ofereceu réplica.É a síntese do feito.Vieram 

conclusos.Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos 

elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC). .Desta forma, DECLARO ENCERRADA a instrução destes autos e 

concedo vista às partes para alegações finais, no prazo igual e sucessivo 

de 15 (quinze) dias, primeiramente ao Ministério Público, na sequência aos 

Requeridos Francisco de Assis dos Santos, Daniel Correia Beraldo e Marly 

Severino dos Santos Lima.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Transcorrido o 

prazo com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21678 Nr: 1279-15.2011.811.0079

 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: ANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA GOMES, LUIS DOURADO DE 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de processo Civil.Não há custas pendentes.Honorários 

advocatícios arbitrados em R$1.000,00, ressalvada a gratuidade da 

justiça.P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34640 Nr: 1384-84.2014.811.0079

 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: JACSON LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - 

OAB:OAB/MT 10.608-0, Fernando Tambani Rodrigues - OAB:MT 

13.986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de processo Civil.Custas pelo autor.Honorários advocatícios 

fixados em R$1.000,00.P.R.I

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39658 Nr: 1671-13.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Horta Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Autos n° 1671-13. 2015.811.0079

Código: 39658

Busca e Apreensão

 Despacho.

Vistos em correição.

Pr ime i ramente ,  cer t i f i que  a  se rven t ia  a  respe i to  da 

contestação/manifestação da parte Requerente.

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias apresente a 

impugnação.

Após CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 29 de Março de 2016.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39658 Nr: 1671-13.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Horta Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Autos n° 1617-13.2015.811.0079 (39658)

Ação de Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fls. 40/44.
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Pois o requerido purgou a mora, conforme Guia de Depósito Judicial 

juntado à fl. 46, pagando o valor apresentado pelo credor fiduciário na 

inicial. Nesse sentido, estabelece o art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária

 § 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus.

 Dessa forma, DETERMINO a restituição do bem apreendido, livre de ônus. 

EXPEÇA-SE o respectivo mandado.

O valor depositado deverá permanecer em juízo, uma vez que o mesmo 

somente será repassado ao autor ou devolvido ao requerido depois de 

resolvido o mérito em questão nos autos.

CITE-SE o requerido para, no prazo de (15) quinze dias a contar da 

execução da liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar 

resposta entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua 

restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 

10.931/04.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Ribeirão Cascalheira/MT, 01/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55523 Nr: 1293-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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 IMPUGANÇÃO À CONTESTAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 413-60.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA ANDRADE BERTUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para APRESENTAR A IMPUGANÇÃO À CONTESTAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40281 Nr: 256-58.2016.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 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 no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52269 Nr: 3600-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva, LEANDRO 

GONÇALVES DOS SANTOS, WILDES OLIVEIRA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21678

 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 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, para que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais) no 

prazo de 05 dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele cumpra 

o Mandado Citação, 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

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9350 Nr: 227-70.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Liberato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido vinculação e levantamento do valor depositado.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ, observando a conta bancária ora 

informada, bem como as regras do artigo 450 da CNGC – Judicial.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37029 Nr: 733-02.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062

 Processo n.º 733-02.2015.811.0052 – Código: 37029

Vistos em correição.

Tendo em vista o pedido do requerido de fl. 128 (ref. 51), DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, devendo a Secretaria INTIMAR as partes e os 
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procuradores jurídicos respectivos, se houver.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51365 Nr: 838-71.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos n. 838-71.2018.811.0052 - (Código 51365)

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu devidamente citado, informou que já 

possui advogado nomeado nos autos. Desta feita, DETERMINO a intimação 

do causídico para que, nos moldes do art. 396, ofereça resposta à 

acusação, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34583 Nr: 1185-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorothy Quagliato Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mazzante de Paula - 

OAB:85639

 Processo 1185-46.2014.811.0052 – Código 34583 Nesses termos, com 

fulcro no art. 89 da Lei 9099/95, já que já recebida a exordial acusatória 

(Ref. 05) e manifestamente aceita a benesse pela requerida, HOMOLOGO 

a suspensão condicional proposta pelo Ministério Público nos termos em 

que foi oferecida, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

destacando, porém, que o comparecimento em juízo se dará 

semestralmente em função da idade avançada da ré. Ademais, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 02 (dois) anos – período de 

prova.Bem por isso, CANCELO a audiência aprazada para o dia 29 de 

AGOSTO de 2018. EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juízo de Santa Cruz do 

Rio Pardo para que a autora dê início do cumprimento e para 

acompanhamento, conforme requisitado pelo Parquet. CIÊNCIA ao 

MPECUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 759-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CF, HMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTERGANDO a apreciação do pedido de liminar de guarda e 

reconhecimento de paternidade para após realização de audiência de 

tentativa de conciliação. Considerando que de acordo com o novo Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda art. 693 do CPC, DETERMINO:a)Que designe audiência 

de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador.b)Cite-se a 

parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). c)Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação ou mediação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça.d)Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, NCPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor (artigo 344 do CPC).e)Intime-se a parte Autora, para 

comparecer na audiência a ser designada pelo Gestor da 

Secretaria.f)Cientifique o Ministério Público. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39796 Nr: 728-43.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solânge Cândida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS – OAB/MT 21.378, desta Comarca para, em caso de aceitação 

do múnus, atuar em favor do réu hipossuficiente, DEVENDO A 

SECRETARIA REMETER OS AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO 

NA FORMA DO ART. 396-A DO CPP. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37029 Nr: 733-02.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

11/7/2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36277 Nr: 504-42.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, EM CORREIÇÃO.

 1. DEFIRO o pedido da advogada de defesa, assim, HOMOLOGO a 

desistência da oitiva das testemunhas José Vicente de Oliveira, Maria dos 

Anjos Barbosa e Maria Aparecida da Silva.

2. Encerrada a instrução, saem os presentes intimados para apresentação 

de suas alegações finais, por memorial, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 3. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 1176-50.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Edivaldo Felix Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeison Batista de Almeida - 

OAB:OAB/RO 5269, Joacir Mauro da Silva Junior - OAB:OAB/MT 

14.325

 Visto e bem examinado – ....Isso posto, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA 
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outrora decretada e DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA 

CLAUSULADO em favor do réu FRANCISCO EDIVALDO FELIX 

RODRIGUES, vulgo “VAL”, cuja libertação somente ocorrerá se por outro 

motivo não estiver preso.Diante do fato do magistrado subscrevente 

responder pelas Comarcas de Rio Branco-MT, Araputanga-MT e 41ª Zona 

Eleitoral, estes que ficam aproximados 123km (cento e vinte e três 

quilômetros) da Comarca de Rio Branco-MT, assim como existir reuniões e 

compromissos na cidade de Araputanga-MT, a fim de atender ao pleito 

eleitoral, com aproximados 300 (trezentos) registros de candidatura, 

VALERÁ A DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA 

CLAUSULADO.Ademais, porque trato de processo pendente da juntada de 

laudo, o qual já foi requisitado, DETERMINO a conversão do julgamento em 

diligências, que seja reiterado isso em relação ao laudo definitivo, e, com a 

juntada, sejam intimadas as acusação e defesa para que se manifestem 

por memorial/escrito, no prazo de 5 (cinco) dias.Por fim, os autos deverão 

ser conclusos para que seja proferida a sentença – CNGC/MT, item 7.12.4, 

com redação alterada pelo Provimento n. 34/2011-CGJ; CPP, art. 404 e 

parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 11.719, de 

2008.Cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772 Nr: 349-64.2000.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Benedito Camilo, ARMELINA BALBINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Fernandes Fidélis, Estefano Virage 

Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Sousa Peres da 

Silva - OAB:14.395/O, Nestor Fernandes Fidelis - OAB:6006

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724 Nr: 384-58.1999.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERALDO BUENO, NERVINA BAPTISTA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Maria da 

Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Calestini - OAB:4495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47246 Nr: 2574-61.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva, Leandro da Silva 

Salazar, Wanderson Miranda da Costa, Michel Cáceres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:21711, 

Paulo Castro da Silva - OAB:OAB/MT 18.158

 ...Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de 

medidas diversas da prisão, DEFIRO o pleito de revogação da prisão 

preventiva formulada pela defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

acusado DANIEL SILVESTRE DA SILVA, mediante as seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES previstas no art. 319, do Código de Processo Penal:

 1. COMPARECIMENTO QUINZENAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

2. PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;

3. COMPARECIMENTO a todos os atos do processo;

4. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização 

deste juízo e concordância do Ministério Público;

5. OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados perante a 

Secretaria de Vara desta Comarca.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de DANIEL 

SILVESTRE DA SILVA, libertando-o, se por outro motivo não estiver preso, 

bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, 

PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA.

Ademais, em tempo e considerando a necessidade de readequação da 

pauta, por estarem todos os réus soltos, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 25 DE JULHO DE 2018 ÀS 17H00MIN, devendo ser 

intimadas as partes nos termos da última decisão exarada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 1414-40.2013.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão (art. 170 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares Lacerda, Janderson dos 

Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT - 11473/B

 Vistos em correição.

Considerando que houve alteração fática desde a manifestação Ministerial 

constante às fls. 121, ou seja, ocorreu o trânsito em julgado da sentença 

dos autos principais (32942), abro nova VISTA ao Ministério Público para 

se manifestar acerca da solicitação Policial de fls. 117.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38974 Nr: 347-35.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaconias Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Caso não possua condições para a contratação, desde já 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 – Fev 2018, considerando 

que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a 

quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47702 Nr: 2817-05.2017.811.0052

 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: Ademir Merlin Jovano, Ailton Rodrigues da Silva, Antonio 

Rodrigues de Lima, Andreza Resquim de Souza, Antonio Gilmar Paixão, 

Antonio Silvério Gomes, Dorgival Ramão da Silva, Damião Venâncio 

Moreira, José Joel da Silva, Claudinei Rodrigues Jovano, Creuza Rodrigues 

Gomes Jovano, Doval de Carvalho Paixão, Gilberto Bortolozzo, Inácio 

Almeida Porangaba, Valdemir Merlin Jovano, Valdir Benedito Camilo, Pedro 

dos Santos, Laurita Maria de Jesus Cardoso, Romildo Del Santo, Maria 

Eunice do Nascimento, Sidinei da Silva Camilo, Valdinei da Costa Moreira, 

Sebastião Rodrigues de Souza, Suely Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 
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OAB:OAB/MT 13.776, Douglas Diego de Paula Ferreira - 

OAB:21997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que a impugnação à contestação foi protocolada no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49868 Nr: 182-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lopes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos etc., Homologo a 

desistência das testemunhas de defesa NATAM JUNIOR ELIAS DE 

OLIVEIRA, THAIS AUGUSTA DA CONCEIÇÃO, VINCYS DELISON DALBEM 

DA SILVA E JOSEFA PAULA DE SOUZA, conforme requerido. Defiro o 

pedido do Ministério Público, de forma que concedo O PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS para informar o endereço das testemunhas KASSYA DE 

JESUS GARCIAS, ALANICE FRANCISCO DE JESUS e ROBERTA DE TAL. 

Após, voltem-me conclusos para marcar audiência de instrução para a 

oitiva das testemunhas e interrogatório do denunciado”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35953 Nr: 372-82.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Diante do exposto, o ideal é que seja aguardado o fim deste processo 

para que seja dada a devida destinação à arma de fogo objeto do pedido, 

razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO da pistola Marca 

Taurus, Mod. 24/7 PRO, Cal. .40, N. Série SAN30525 e N. SIGMA 

304315.AGUARDE-SE a realização da audiência de instrução e julgamento 

(ref. 23).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34744 Nr: 1271-17.2014.811.0052

 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: Francinilda Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, e, em consonância com o parecer Ministerial, ref. 97, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para, com 

fundamento no § 4º do art. 109 da Lei n. 6.015/73 e art. 487, I do CPC, 

DETERMINAR seja procedida à RETIFICAÇÃO no assento de nascimento 

(Termo 5894, Fls. 24vº, Livro 08), FAZENDO CONSTAR “FRANCINILDA 

FELIX DA SILVA” como nome legítimo e correto da requerente.

TRASLADE-SE o respectivo mandado de retificação, que ficará arquivado.

Outrossim, DETERMINO a expedição do pertinente mandado de retificação 

à contra entrega pela requerente da Certidão de Nascimento original.

Por oportuno, DECLARO EXINTO o feito com resolução do seu mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita nos 

termos do artigo 98 do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51562 Nr: 932-19.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECM, Gilberto Monteiro

 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:

 (...) RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC/2015. DEFIRO o pedido de 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, § 3º do CPC/2015. 

NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, 

CEP: 78045-470, Telefone profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 

2127-8022, e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da 

perícia e juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 

do CPC) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44970 Nr: 1382-93.2017.811.0052

 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: Angela da Silva Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renalvo dos Santos, Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Homologação de Transação Extrajudicial movida por Angela 

da Silva Farias e José Renalvo dos Santos, todos qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos.

A exordial fora recebida à ref. 4, oportunidade na qual se determinou a 

citação do requerido, sob pena de penhora.

Após um ato e outro, a parte autora informou a quitação do débito 

alimentar, razão pela qual pugnou pela extinção do feito a ref. 39.

Instado, o MPE se manifestou favorável à extinção da demanda consoante 

ref. 46.

Os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Diante do fato de o executado ter quitado o débito objeto do pedido 

inaugural, “ex vi”, inexiste razão para prosseguimento do feito, razão 

porque, com espeque no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, 

DECLARO EXTINTA a vertente execução.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a exigibilidade, nos termos da lei.

 Ante o adimplemento da obrigação alimentar, SUSPENDA-SE A 

INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NO ROL DE INADIMPLENTES, OFICIANDO-SE 

as autoridades competentes, caso expedida.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 378-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cirino Cavalcante Felipe, Dilson Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista às partes para 

tomar conhecimento da expedição da Carta Precatória, para inquirição das 

testemunhas, bem como para conhecimento dos termos do oficio de ref. 

59 e 60.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10303 Nr: 901-48.2008.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Corinto Nunes, Zenilda Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Brighenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Moura Borges - 

OAB:839, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802, Irajá Rezende 

de Lacerda - OAB:11.987 MT, Jose Carlos Rezende - OAB:9146/MT, 

José Esteves de Lacerda filho - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2308/MT, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Tendo em vistas as inúmeras reclamações exaradas em torno desse 

processo perante a Corregedoria Geral de Justiça – CGJ/TJMT, conforme 

protocolo CIA nº 0115532-83.2016.8.11.0000 (Representação nº 

213/2016), e o desgaste causado em responder as representações em 

torno da referida ação, esta magistrada, a partir desta data, não se sente 

mais com total isenção para o julgamento da causa.

Portanto, com fulcro no art. 145, § 1º, do CPC/2015, faço averbar a minha 

suspeição para atuar no feito a partir desta data.

Encaminhem-se imediatamente os autos para o Magistrado Substituto 

desta Comarca, sem prejuízo das baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49366 Nr: 3611-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donis Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Pela MMª. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos, etc.

 1. DEFIRO o pedido da defesa quanto a desistência da oitiva das 

testemunhas Antonio Carlos Sudre de Oliveira.

2. In casu, após análise detida dos autos, verifico que embora estejam 

presentes a materialidade do fato e os indícios da autoria delitiva, 

encontram-se ausentes os pressupostos para a manutenção da medida 

cautelar.

 3. Assim, a pretensão revogatória merece prosperar, pois não estão mais 

presentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar do acusado, 

conforme ressaltado pelo Ministério Público Estadual.

4. Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de 

medidas diversas da prisão, DEFIRO o pleito de revogação da prisão 

preventiva formulada pela defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

acusado DONIS MOREIRA DA SILVA, mediante as seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES previstas no art. 319, do Código de Processo Penal:

 a) COMPARECIMENTO QUINZENAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

b) PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e 

estabelecimentos congêneres;

c) COMPARECIMENTO a todos os atos do processo;

d) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização 

deste juízo e concordância do Ministério Público;

e) OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados perante a 

Secretaria de Vara desta Comarca.

5. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de DONIS 

MOREIRA DA SILVA, libertando-o, se por outro motivo não estiver preso, 

bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, 

PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA.

6. Encerrada a instrução, saem os presentes intimados para apresentação 

de suas alegações finais, por memorial, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 403, § 3º do CPP.

 7. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47992 Nr: 2934-93.2017.811.0052

 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: OCdO, LdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 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 

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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-72.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Numero do Processo: 

8010029-72.2016.8.11.0052 REQUERENTE: VALDIR ELIZIARIO 

REQUERIDO: CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Vistos 

em correição. DEFIRO o pedido de evento nº 10843064, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor indicado de R$ 5.867,81 

(cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) e 

em observância aos CNPJ n. 02.507.099/0001-48; JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente 

o exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-57.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010321-57.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ADRIANA GONCALVES 

HONORATO REQUERIDO: MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à analise do mérito. A Reclamante alega que a 

Reclamada vem efetuou a cobrança em duplicidade de parcelas vencidas 

no dia 22/08/2016, no valor de R$ 43,98 (quarenta e três reais e noventa e 

oito centavos), do qual já havia sido paga pela autora, que junta 

comprovante de pagamento, das duas parcelas a primeira no valor de R$ 

43,98 (quarenta e três reais e noventa e oito centavos) e a segunda no 

valor de R$ 44,68 (quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

mesmo valor em duplicidade. A empresa Reclamada alega na sua defesa 

que no momento do pagamento a atendente se equivocou. A parte 

reclamada não juntou, com a contestação, qualquer documento que 

comprovasse a negativa dos fatos narrados pelo reclamante, apenas 

afirmando não ter cometido ato ilícito, limitando-se em conjecturar que a 

reclamante efetuou o pagamento em nome de sua irmã. Contudo, a 

empresa requerida não juntou nenhum documento para comprovar o 

alegado, inclusive requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de 

produzir qualquer prova para sustentar as suas alegações. Nesse ponto, 

merece prosperar o pleito de repetição do indébito, cuja devolução deve 

dar-se na forma simples, pois não demonstrada má-fé. Por outro lado, da 

cobrança não resultou atos atentatórios da dignidade da parte autora, não 

ultrapassando o mero aborrecimento. O que se permite indenizar não é o 

dissabor ou mero aborrecimento experimentado nas contingências da 

vida, porém as invectivas que aviltam a honra alheia, causando dano 

efetivo. O dano moral há de refletir no psiquismo do ofendido com 

intensidade tal que provoque repercussão na vida social, vergonha, 

humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso não ocorreu. Ademais, 

em relação à ocorrência de dano moral, cumpre trazer à baila os 

ensinamentos do ilustre Prof. Sérgio Cavalieri que preleciona: “ ... Nessa 

linha de princípio, só deve ser reputado 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 desequilíbrio 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 intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 1º Ed. Editora Malheiros, pág. 77/78)” (grifo nosso). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO parcialmente PROCEDENTE o pleito do reclamante, 

para o fim de CONDENAR a reclamada a devolução, na forma simples, do 

valor cobrado equivocadamente, na quantia de R$ 44,68 (quarenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos), devendo incidir juros de mora 

legais no valor de 1% a.m, nos termos do art. 406 do CC, c/c o art. 161, 

parágrafo 1º, do CTN, desde a data da citação (art. 405 do CC), bem como 

correção monetária desde a realização dos gastos (Sumulas 43 do STF). 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se prazo para a interposição 

de recurso, após o qual, decorrido in albis, a devedora terá o prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do trânsito em julgado da 

sentença, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 475-J, caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE], 

podendo depositar em juízo a fim de evitar a incidência da multa 

(Enunciado n.º 106 FONAJE]). Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-81.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010397-81.2016.8.11.0052 REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MAXIMO 

REQUERIDO: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A, BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento 

que solicitou a devolução do valor pago referente a titulo de capitalização 

denominado “Ourocap”, porém foi negado pelas reclamadas. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373 do CPC. Pois bem. O reclamante afirma que a contratação de deu 

no prazo de 12 meses, quando a reclamada alega que a contratação do 

serviço se deu em 60 meses, porém, nenhumas das reclamadas 

trouxeram aos autos o contrato da prestação de serviço, ou até mesmo o 

áudio da contratação com a finalidade de demostrar em qual modalidade 

ocorreu contratação. Assim, entendo pela existência de falhas na 

prestação dos serviços da Reclamada, haja vista o descumprimento 

contratual em não restituir o valor investido com o acréscimo dos juros e 

correção monetária quando solicitado pelo Reclamante. Uma vez 

reconhecendo as falhas, bem como não sendo questionado o valor 

indicado pelo Reclamante, tenho como devida a quantia de R$ 2.058,37 

(dois mil cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), correspondente 

ao valor pago durante 12 meses, debitado da conta do autor. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, tenho que este é de ser julgado 

improcedente, senão vejamos: Dano moral se traduz em lesão causada a 

uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome, que não 

seja suscetível de valor econômico, causando-lhe constrangimentos e 

desgosto. Ora, o mero descumprimento contratual pela não satisfação 

integral do montante a ser devolvido não dá ensejo à indenização 

pleiteada, haja vista que não ultrapassa os meros aborrecimentos 

enfrentados no cotidiano. Compartilha deste entendimento a Turma 

Recursal desta Comarca, senão vejamos: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANO MATERIAL DEVIDO - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O 

mero descumprimento contratual, não é causa suficiente para gerar 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo à indenização por 

danos morais. Ainda que cancelado o evento, a recorrente teve ciência do 

não atendimento do pedido com a devida antecedência. Além disso, não 

havendo a comprovação dos alegados danos morais e quais prejuízos 

decorrentes da não entrega do produto, o dano moral é indevido. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. (TJMT, RI nº 

0033456-72.2011.811.0001, Turma Recursal Única, Juíza Rel. Lúcia 

Peruffo, julgado em 23/04/2013, destaque de agora) Vale salientar ainda 

que, no caso em tela, condenar a reclamada em dano moral é banalizar o 

instituto, que tem como objetivo abarcar questões muito mais profundas e 

sensíveis, cujo objetivo é minimizar os sofrimentos realmente vividos pelo 

indivíduo. Assim é o atual entendimento jurisprudencial: DANOS MORAIS. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO QUE, 

EXTRAPOLANDO AS RAIAS DOS DESGOSTOS COTIDIANOS, ADENTRE 
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NA ESFERA RESERVADA AO DANO MORAL INDENIZÁVEL. Certo é que 

não deve o Poder Judiciário banalizar o instituto do dano moral, de sorte a 

vê-lo em todas e quaisquer intempéries do cotidiano, como se viver fosse 

tão só um constante estado de graça desprovido de provações 

modeladoras do caráter humano. De outro lado, não deve o Judiciário 

fazer vistas grossas ao abuso do exercício do direito de petição, 

especialmente diante daquela que se convencionou chamar de "indústria 

do dano moral". Qualquer incômodo: dano moral. Qualquer contratempo: 

dano moral. Qualquer desprazer: dano moral. Imperfeições desculpáveis 

só as próprias; para as dos outros: dano moral! AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE 

SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO. 

REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O tão só 

envio de faturas cobrando valores excedentes aos normais, sendo estes 

serviços não contratados, não enseja reparação por eventual dano 

moral?. (Rec. In. 2011.401573-1, 4ª Turma Recursal dos JECC/SC, Rel. Edir 

Josias Silveira Beck. unânime, DJe 02.05.2012). Desta feita, nem sequer 

apresentando qualquer argumentação ensejadora da pleiteada 

indenização por danos morais, entendo pela improcedência do mesmo. 

Ante o exposto, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pleito do Reclamante, apenas para CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, a pagar ao Reclamante o montante de R$ 2.058,37 (dois mil 

cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação. Sem custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). 

Aguarde-se prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido 

in albis, a devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, 

caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, podendo depositar em juízo 

a fim de evitar a incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE). Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-65.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000070-65.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Rejeito ainda a preliminar de carência da 

ação suscitada pelo Reclamado, pelo que não é obrigatória a discussão 

administrativa. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta pelo 

Reclamante JOSÉ CARLOS DA SILVA em desfavor da Reclamada BANCO 

DO BRASIL SA, sob o fundamento que solicitou a aplicação de desconto 

pactuado entre as partes no contrato de financiamento, o percentual de 

18% (dezoito por cento), em caso de adimplência das parcelas. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373 do CPC. Pois bem. O reclamante afirma que efetuou o pagamento 

da parcela, na forma de débito automático, de forma antecipada e em 

razão do pagamento teria desconto de 18% sob o valor total da parcela, 

contudo afirma que embora solicitado verbalmente o desconto, não foi 

atendido. A reclamada alega que o autor não solicitou a devolução dos 

valores, e que se recusou a assinar o Termo de Compromisso – Solução 

Imediata (id.9657890), e por este motivo não recebeu o valor de R$ 

1.357,14 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos). 

Resta incontroverso que o reclamante deveria restituir o citado valor 

desde o dia 05/04/2016 (id. 9657890) e deixou de fazer. Assim, entendo 

pela existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, haja 

vista o descumprimento contratual em não restituir o valor com o 

acréscimo dos juros e correção monetária quando solicitado pelo 

Reclamante. Uma vez reconhecendo as falhas, bem como não sendo 

questionado o valor indicado pelo Reclamante, tenho como devida a 

quantia de R$ 1.357,14 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze 

centavos) conforme documento de id.9657890, deve ser restituído ao 

autor, de forma simples, posto que não restou demonstrada a má-fé da 

reclamada. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que 

este é de ser julgado improcedente, senão vejamos: Dano moral se traduz 

em lesão causada a uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome, que não seja suscetível de valor econômico, causando-lhe 

constrangimentos e desgosto. Ora, o mero descumprimento contratual 

pela não satisfação integral do montante a ser devolvido não dá ensejo à 

indenização pleiteada, haja vista que não ultrapassa os meros 

aborrecimentos enfrentados no cotidiano. Compartilha deste entendimento 

a Turma Recursal desta Comarca, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO DISSABOR - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANO 

MATERIAL DEVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. O mero descumprimento contratual, não é 

causa suficiente para gerar intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo à indenização por danos morais. Ainda que cancelado o 

evento, a recorrente teve ciência do não atendimento do pedido com a 

devida antecedência. Além disso, não havendo a comprovação dos 

alegados danos morais e quais prejuízos decorrentes da não entrega do 

produto, o dano moral é indevido. Manutenção da sentença em todos os 

seus termos. (TJMT, RI nº 0033456-72.2011.811.0001, Turma Recursal 

Única, Juíza Rel. Lúcia Peruffo, julgado em 23/04/2013, destaque de 

agora) Vale salientar ainda que, no caso em tela, condenar a reclamada 

em dano moral é banalizar o instituto, que tem como objetivo abarcar 

questões muito mais profundas e sensíveis, cujo objetivo é minimizar os 

sofrimentos realmente vividos pelo indivíduo. Assim é o atual entendimento 

jurisprudencial: DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

ABALO PSÍQUICO QUE, EXTRAPOLANDO AS RAIAS DOS DESGOSTOS 

COTIDIANOS, ADENTRE NA ESFERA RESERVADA AO DANO MORAL 

INDENIZÁVEL. Certo é que não deve o Poder Judiciário banalizar o instituto 

do dano moral, de sorte a vê-lo em todas e quaisquer intempéries do 

cotidiano, como se viver fosse tão só um constante estado de graça 

desprovido de provações modeladoras do caráter humano. De outro lado, 

não deve o Judiciário fazer vistas grossas ao abuso do exercício do 

direito de petição, especialmente diante daquela que se convencionou 

chamar de "indústria do dano moral". Qualquer incômodo: dano moral. 

Qualquer contratempo: dano moral. Qualquer desprazer: dano moral. 

Imperfeições desculpáveis só as próprias; para as dos outros: dano moral! 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE 

ABALO DE CRÉDITO. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tão só envio de faturas cobrando valores excedentes aos 

normais, sendo estes serviços não contratados, não enseja reparação 

por eventual dano moral?. (Rec. In. 2011.401573-1, 4ª Turma Recursal dos 

JECC/SC, Rel. Edir Josias Silveira Beck. unânime, DJe 02.05.2012). Desta 

feita, nem sequer apresentando qualquer argumentação ensejadora da 

pleiteada indenização por danos morais, entendo pela improcedência do 

mesmo. Ante o exposto, opino por rejeitar a preliminar arguida e no mérito 

OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE do pleito do 

Reclamante, apenas para CONDENAR a Reclamada a restituir de forma 
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simples o valor R$ 1.357,14 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e 

quatorze centavos) ao Reclamante, valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo 

prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação. Sem custas, despesas processuais e honorários 

de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se 

prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albis, a 

devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e 

Enunciado n. 105 do FONAJE, podendo depositar em juízo a fim de evitar a 

incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE). Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-04.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO CARAMUJO - IPRC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000087-04.2017.8.11.0052 REQUERENTE: IGREJA PRESBITERIANA 

RENOVADA DO CARAMUJO - IPRC REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Somente as 

pessoas físicas capazes (artigo 8º, § 1º, da Lei 9.099/1995) e as 

microempresas e empresas de pequeno porte (artigo 74 da Lei 

Complementar nº. 123/2006) serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial. As organizações religiosas não se enquadram em 

nenhum dos casos previstos em lei e, portanto, não podem figurar como 

autores em ações ajuizadas nesta Justiça Especializada. Assim, opino por 

DECLARAR incompetência deste Juizado para o processo e julgamento da 

presente ação e, com fundamento no artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95 

c/c artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-56.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MENEZES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000090-56.2017.8.11.0052 REQUERENTE: LUCIANA DE MENEZES FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e 

decido. Noticia a autora que teve suspenso o fornecimento de energia em 

sua residência, em razão de ter pago as fatura subsequentes e por um 

lapso ter deixado de pagar a fatura com vencimento no dia 18/05/2017. No 

caso vertente, não restou demonstrado defeito da prestação do serviço, 

uma vez que a interrupção no fornecimento de energia ocorreu após 48 

(quarenta e oito) dias após o vencimento da conta. Portanto, o corte da 

energia foi lícito ante a falta de pagamento regular das faturas, e via de 

consequência correta a aplicação da penalidade. Anoto que a 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não verifico no presente caso. Saliente-se, que não obstante ser o 

fornecimento de luz um serviço público de caráter essencial, que deve ser 

prestado de forma contínua, cabe ao consumidor arcar com a 

contraprestação devida. Destarte, não há nexo de causalidade entre a 

privação da energia e a conduta da concessionária, mas sim com relação 

à conduta do próprio consumidor, que tardou a adimplir o débito. Desse 

modo, tenho que a Reclamada não cometeu nenhum ato ilícito, 

amoldando-se o caso em julgamento à jurisprudência consolidada por 

outros tribunais, acerca da questão, que tem reconhecido a legalidade da 

suspensão dos serviços ainda que essenciais, na hipótese de 

inadimplemento desde que previamente avisado o usuário. Logo, 

percebe-se que no caso em apreço houve culpa exclusiva da usuária do 

serviço, o que exclui a responsabilidade civil da Reclamada, consoante o 

art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II- a culpa 

exclusiva do consumidor (...). Destarte, não sendo constatado ato ilícito 

por parte da Reclamada, pois o corte somente decorreu em razão de sua 

inadimplência, não há que se falar em responsabilidade civil por danos 

morais. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010069-54.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ARGENTINO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. PRELIMINAR Da ausência de condição da ação Rejeito a 

preliminar de carência da ação posto que não é obrigatória exaurir as vias 

administrativas para propositura da ação. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. A parte promovente aduz que comprou veiculo 

Fiat Strada Working CD ano Fab/Mod 2012/2012 Cor Prata, Placas OAT 
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8811/MT em janeiro/2015. Afirmou que a requerida NÃO efetuou 

financiamento do carro, porém houve gravame efetivado pelo banco 

requerido, e que atualmente sofre transtornos por conta da falta de 

cautela da parte reclamada. Requer a baixa do gravame bem como a 

condenação da parte promovida aos danos morais. Em que pese à 

alegação da reclamada acerca da inexistência de dano moral, porquanto 

não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a 

realidade do artigo 19, do CDC. Com efeito, pela análise documental trazida 

aos autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a baixa do gravame no veículo, não obstante ter ciência 

inequívoca da ausência de contratação de financiamento, já que não 

juntou qualquer contrato comprovando que o autor tivesse contratado 

serviço. A rigor, a efetivação da liberação do gravame só é concretizada 

no documento do veículo após a quitação do financiamento, contudo no 

caso em tela não houve financiamento. Sendo assim, é evidente a total 

falta de respeito com a parte reclamante a conduta da reclamada, posto 

que tal comportamento viola a boa fé material. Ademais, nestas situações 

que traduz prejuízos ao reclamante, tenho, pois, que o dano moral, está in 

re ipsa. Em situações que guardam semelhança, a jurisprudência tem se 

manifestado no sentido de que a responsabilidade do reclamado ao 

presente feito é inconteste, haja vista que não providenciou a baixa do 

gravame sobre o veículo do reclamante, mesmo se obrigando em 

instrumento contratual. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO 

GRAVAME SOBRE VEÍCULO FINANCIADO PELO DEMANDADO. A demora 

na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado pelo 

demandado, mesmo após as partes ajustarem acordo, configura a 

hipótese de dano moral. A desídia da instituição financeira ré, ao se 

manter inerte quanto à sua obrigação em cumprir parte do acordo, não 

pode operar a seu próprio benefício. Indenização não deve ser em valor 

ínfimo, nem tão elevada que torne desinteressante a própria inexistência 

do fato. (TJ-RS - AC: 70051189033 RS , Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Data de Julgamento: 27/09/2012, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2012). In casu, deveria a 

financeira, no caso, ter atuado com presteza e com atenção ao princípio 

da boa-fé na liberação do gravame, tão logo apresentada a reclamação 

pelo autor. A desídia da instituição financeira reclamada, ao se manter 

inerte quanto à sua obrigação, não pode operar em seu próprio benefício. 

Nesse sentido, inclusive, vem se pautando a jurisprudência pátria: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. A 

demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado pelo 

demandado, após quitada a dívida e cumprido o acordo judicial, configura 

a hipótese de dano moral. Desnecessidade de prova do prejuízo concreto. 

Precedentes jurisprudenciais. Valor da indenização mantido. Negado 

seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048528103, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

24/04/2012). No tocante ao dano moral, este surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão 

pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto 

em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna 

ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O 

dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 

vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a baixa do 

gravame do veículo. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro 

arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que a reclamada continuou a 

manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da norma 

e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ante o exposto, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido do reclamante em face da reclamada para 

condená-la a pagar a quantia a título de dano moral o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da 

citação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. 

Determinar a baixa do gravame no prazo de 48 horas da ciência da 

presente ação sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) 

ao dia. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-69.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010359-69.2016.8.11.0052 REQUERENTE: EUZA BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

reclamação cível proposta por EUZA BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor 

de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. Alega o reclamante que no dia 

17/06/2015 realizou empréstimo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

que foi dividido em 62 parcelas no valor de R$ 143,45 (cento e quarenta e 

três reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que tento realizar a 

quitação do total do empréstimo que foi negado pela empresa reclamada. 

Primeiro não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das requeridas visto 

que o imóvel era vendido pela primeira requerida e intermediado pela 

segunda. O cerne da questão consiste em verificar se a atitude das 

empresas reclamadas ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Em analise aos autos verifico que não há razões para a procedência dos 
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pedidos. O reclamante alega que se sentiu lesado pelas requeridas, afirma 

que solicitou a quitação, mesmo tentando resolver administrativamente não 

foi possível, a empresa requerida alega que não houve a negativa de 

pagamento antecipado, e juntou boleto para quitação. No entanto, ao 

analisar os autos verifico que não há nada que embase os danos morais 

alegados pelo requerente. Entendo que não há como reconhecer que a 

parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

O caso dos autos trata-se de mero aborrecimento decorrente de 

descumprimento contratual. O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Neste sentido segue a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. 

ASTREINTES MANTIDAS. MULTAS VENCIDAS. ALTERAÇÃO VEDADA, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1º, DO CPC. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR 

DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006633044, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/03/2017) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA 

DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

130, DO CPC/73 (ARTIGO 370, DO NCPC). DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. O artigo 130 do CPC/73 (art. 370 do Novo CPC) é 

expresso ao dispor que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. In casu, 

firmado o entendimento do magistrado a quo de que a situação relatada, 

mesmo que verossímil, não enseja a condenação da ré à indenização por 

danos morais, pelas razões por ele expostas, nada obsta que o 

julgamento do feito seja feito de maneira antecipada, nos moldes do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil. II. O dano moral indenizável 

pressupõe a ocorrência de ato ilícito capaz de atingir um dos direitos de 

personalidade do pretenso prejudicado, situação não comprovada nos 

autos. No caso, as alegações de dano sofrido pela autora (inadimplemento 

contratual) constituem meros transtornos e dissabores, não configurando 

violação a direito da personalidade. Sentença de improcedência mantida. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70071868269, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/03/2017) Pelo exposto, OPINO 

QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-49.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO DE LIMA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000181-49.2017.8.11.0052 REQUERENTE: CELIO ROBERTO DE LIMA 

ROSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de 

declaração de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais e 

materiais. Alega o requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 152,22 (cento 

e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). Afirma ser totalmente 

indevida a negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois referem-se aquisição 

de linha telefônica. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são 

indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas 

instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, 

nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a negativação 

do nome do reclamante. Se valendo apenas de print screen da tala 

sistêmica para comprovar o alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de 

documento unilateralmente produzido, não é prova eficaz da relação 

jurídica entre as partes. Este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 

incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 
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constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. 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 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 152,22 (cento e cinquenta e dois reais e 

vinte e dois centavos), bem como a exclusão da negativação do nome do 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito discutido 

nestes autos em 5 (cinco) dias a partir da intimação da sentença, sob 

pena de multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00. Opino também 

por CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. Deixo de condenar a reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-14.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000151-14.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ANTONIO DEFACIO FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito, 

c/c indenização por danos morais e materiais. Alega o requerente que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débito no 

valor de R$ 205,78 (Duzentos e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos). 

Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração 

de inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição de linha telefônica. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove que o 

reclamante estava devendo a fatura do mês de junho/2015, já que juntou o 

comprovante de pagamento. A empresa não anexa a fatura do referido 

mês comprovando a efetiva utilização do serviço, nõ juntou histórico da 

ligações, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. O 

apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. 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 insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 
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CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 205,78 (duzentos e cinco reais e setenta e 

oito centavos), bem como a exclusão da negativação do nome do 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito discutido 

nestes autos em 5 (cinco) dias a partir da intimação da sentença, sob 

pena de multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00. Opino também 

por CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso 

e a correção monetária a partir desta data. Deixo de condenar a 

reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010280-90.2016.8.11.0052 REQUERENTE: SONIA LUCIA PREISIGKE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ACE SEGURADORA S.A. Visto 

etc... Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes em 

que a parte embargante alega que houve omissão na sentença quanto 

houve condenação a titulo de danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), sem que houvesse fundamentação o dano moral. E 

ainda e Segunda Reclamada apresentou embargos afirmando que não foi 

analisada a gravação encartada aos autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em 

simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos 

narrados pelo embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado no decisum. Na decisão 

embargada houve o enfrentamento de todas as questões relevante ao 

desenlance da lide. Outrossim, dá análise minuciosa dos embargos, 

denota-se que o embargante pretende a discussão do mérito da ação. 

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante 

deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, OPINO POR CONHECER dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-05.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000074-05.2017.8.11.0052 REQUERENTE: WALMIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Visto etc... Cuida-se de embargos 

de declaração em que a parte embargante alega que houve omissão na 

sentença quanto não analisou as provas juntadas aos autos, em relação à 

transferência realizada na conta do Embargado. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, em simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os 

argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a impropriedade 

do pleito recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado no decisum. Na decisão 

embargada houve o enfrentamento de todas as questões relevante ao 

desenlance da lide. Outrossim, dá análise minuciosa dos embargos, 

denota-se que o embargante pretende a discussão do mérito da ação. 

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante 

deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, OPINO POR CONHECER dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-92.2017.8.11.0052
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000010-92.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ANDRESSA BARRETO DE 

SOUZA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, PORTAL DA 

EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Visto etc... Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega contradição na 

r. sentença. Conheço do recurso porquanto tempestivamente interposto. O 

equívoco deu-se com o dispositivo da r. sentença ao constar o valor da 

condenação de forma divergente. Desta feita, acolho os presentes 

embargos para determinar a correção do parágrafo “Pelo o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

tutela antecipada, eis que presentes os seus requisitos autorizadores e 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso.”, mantendo os demais termos. Logo, mostra-se imperativo 

OPINAR pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para, 

consertando o erro material, determinar a alteração do dispositivo da r. 

sentença, asseverando-se que o erro material que não tem a propriedade 

de alterar a substância do julgado. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-54.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO PREISIGKE BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010015-54.2017.8.11.0052 REQUERENTE: KASSIO PREISIGKE 

BERNARDO REQUERIDO: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME DECISÃO 

Vistos em correição. A parte Reclamada interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES à sentença prolatada nos 

autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de 

contradição na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 

eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Assim, as alegações da Embargante 

não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do 

julgamento, providência descabida por essa via. Isto posto, em meu 

entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9099/95 e art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, OPINO pela 

REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a 

MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-07.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY BENJAMIM DA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010044-07.2017.8.11.0052 REQUERENTE: DAIANY BENJAMIM DA 

VITORIA REQUERIDO: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Vistos, A parte 

Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada 

nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de 

contradição na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 
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eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Assim, as alegações da Embargante 

não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do 

julgamento, providência descabida por essa via. Isto posto, em meu 

entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para 

modificação do decisum impugnado, com fulcro nos artigos 48 da lei n. 

9099/95 e art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, OPINO pela 

REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a 

MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-40.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000104-40.2017.8.11.0052 REQUERENTE: WALMIR DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto etc... Cuida-se de embargos 

de declaração em que a parte embargante alega contradição na r. 

sentença. Conheço do recurso porquanto tempestivamente interposto. O 

equívoco deu-se com o da r. sentença ao constar Banco do Brasil na 

sentença, enquanto a parte reclamada é Banco Bradesco S/A. Desta feita, 

acolho os presentes embargos para determinar a correção do parágrafo 

“Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a 

parte autora aduz que é aposentado e possui conta bancária junto ao 

Banco Bradesco S/A, no entanto, no mês de junho de 2017 (id. 9247329) 

fora surpreendido com descontos no montante de R$ 48,52 (quarenta e 

oito reais e cinquenta e dois centavos) correspondente a um empréstimo 

contraído com o requerido no valor de R$ 1.719,63 (hum mil e setecentos e 

dezenove reais e sessenta e três centavos)..”, mantendo os demais 

termos. Após a interposição do recurso de embargos de declaração, foi 

realizado composição de acordo id. 11230761. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Logo, mostra-se imperativo OPINAR pelo 

acolhimento dos presentes embargos de declaração para, consertando o 

erro material, determinar a alteração da r. sentença, asseverando-se que 

o erro material que não tem a propriedade de alterar a substância do 

julgado. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição (id. 11230761) em 

todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz 

Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Determino a 

expedição de alvará na conta indicada no id. 11303180. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-95.2014.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010032-95.2014.8.11.0052 REQUERENTE: VALDECI ALVES DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, OI S.A Visto etc... Cuida-se de embargos de declaração em que a 

parte embargante alega omissão na r. sentença, quando na parte 

dispositiva não constou se a responsabilidade das empresas reclamadas 

seria de forma solidária ou subsidiária. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto. Desta feita, acolho os presentes embargos 

para determinar a correção do parágrafo “Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, os pedidos veiculado JULGO 

PROCEDENTES na inicial, e, para tanto, CONFIRMO a liminar/tutela 

antecipada anteriormente concedida, em todos os seus termos, bem como 

CONDENAR solidariamente as reclamadas a pagar ao reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

ambos a partir do presente decisum..”, mantendo os demais termos. Logo, 

mostra-se imperativo OPINAR pelo acolhimento dos presentes embargos 

de declaração para, consertando a omissão, determinar a alteração do 

dispositivo da r. sentença. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-62.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DOS SANTOS FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-62.2015.8.11.0052 REQUERENTE: ALAIDE DOS SANTOS FRAGA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Visto etc... Cuida-se de embargos de declaração com 

efeitos infringentes em que a parte embargante alega que não foi 

observado os documentos de id. 5290211 e 5290211. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 
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aclaratório, em simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os 

argumentos narrados pelo embargante, urge reconhecer a impropriedade 

do pleito recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado no decisum. Na decisão 

embargada houve o enfrentamento de todas as questões relevante ao 

desenlance da lide. Outrossim, dá análise minuciosa dos embargos, 

denota-se que o embargante pretende a discussão do mérito da ação. 

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante 

deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, OPINO POR CONHECER dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-93.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000191-93.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

pronto, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição (id. 11439804) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-78.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000192-78.2017.8.11.0052 REQUERENTE: GILBERTO DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição (id. 11605657) em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-96.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte requerida OI S/A, 

efetuar o pagamento do valor da condenação. RIO BRANCO, 6 de abril de 

2018. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-33.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIUCEIA MARIA DA SILVA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000195-33.2017.8.11.0052 REQUERENTE: DIUCEIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição 

(id. 11605529) em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-04.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000184-04.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 
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do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição 

(id. 11603918) em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA MARIA DE JESUS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000220-46.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ANITA MARIA DE JESUS 

BONFIM REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória De 

Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De 

Tutela Provisória De Urgência. Alega o reclamante que seu nome foi 

negativado indevidamente, em razão de contrato de empréstimo, que 

afirma jamais ter contratado. A empresa reclamada apresentou 

contestação e trouxe contrato com assinatura que supostamente seria da 

reclamante. Porém, da análise da referida assinatura do contrato em 

comparação com os documentos assinados pelo Reclamante na inicial, 

tenho que não se pode identificar, sem o devido conhecimento técnico, se 

foi ou não realizada pela mesma. Assim, imprescindível a prova pericial 

para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a 

demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado 

Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Não há como se afirmar se 

a assinatura é do reclamante ou não sem a devida perícia. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

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. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juíza Togada do Juizado Espacial de Rio 

Branco/MT, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-59.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010047-59.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ALCIDES PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c.c REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS, com antecipação da tutela. Alega o reclamante que 

seu nome foi negativado indevidamente, em razão de contrato de 

empréstimo, que afirma jamais ter contratado. A empresa reclamada 

apresentou contestação e trouxe contrato com assinatura/impressão 

digital que supostamente seria da reclamante. Porém, da análise do 

referido contrato em comparação com os documentos juntados pelo 

Reclamante na inicial, tenho que não se pode identificar, sem o devido 

conhecimento técnico, se foi ou não realizada pela mesma. Assim, 

imprescindível prova pericial para o deslinde das questões objeto do 

presente litígio, entendo ser a demanda causa complexa, o que implica na 

incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 

9.099/95. Não há como se afirmar se a impressão digital é do reclamante 

ou não sem a devida perícia. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir 

que as assinaturas constantes do contrato de financiamento foram 

efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a 

competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. 2. A 

sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face 

da necessidade de realização de perícia técnica para verificação da 

assinatura constante do contrato, 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. 3. Recurso improvido. 

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 

006.2010.048.009-1, Turma Recursal Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO 

DO FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Revogo a liminar 

deferida no id.6798556. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juíza Togada do Juizado Espacial 

de Rio Branco/MT, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucélia Cristina 

O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-70.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZIANA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000102-70.2017.8.11.0052 REQUERENTE: OZIANA SOARES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de ação de demanda em que a alegação 

funda-se em ocorrência de prática abusiva consistente em descontos em 

sua folha de pagamento de valor à maior do que contratado. Pugna pela 

condenação em restituição em dobro do valor descontado indevidamente e 

condenação em danos morais. É a suma do essencial. Da preliminar 

Ilegitimidade passiva Alga que não foi o responsável pelo desconto 

indevido na folha de pagamento da autora, contudo rejeito a preliminar 

posto que o crédito foi em favor da reclamada. Ausência de documentos 

indispensável para propositura da ação Opino pela rejeição da preliminar 

posto que foi anexado aos autos documentos suficiente para o deslinde 

do litigio. Superada as preliminares passo a análise do mérito. Do mérito Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Ultrapassada a preliminar e 

não havendo provas a produzir em audiência, autorizado o julgamento 

antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. A pretensão merece 

juízo de procedência. A parte reclamante instrui a exordial com a cópia do 

demonstrativo de calculo de folha – ficha financeira (id.9210880) do mês 

07/2016, onde contas o valor do empréstimo R$ 316,95 (trezentos e 

dezesseis reais e noventa e cinco centavos) e juntou o mesmo documento 

do 08/2016, com desconto no valor de R$ 368,00 ( trezentos e sessenta e 

oito reais) (id.9210880). A empresa requerida juntou documento id. 

10076697, demonstrado que foi descontado da reclamante no mês de 

agosto/2016 foi o valor de R$ 316,95 (trezentos e dezesseis reais e 

noventa e cinco centavos), referente à contratação do empréstimo. 

Assim, resta incontroverso que foi realizado dois descontos no salário da 

reclamante, devendo se verificar aqui se o desconto foi devido ou 

indevido. Restou demonstrado com os documentos carreados aos autos 

que a empresa reclamada recebeu duas vezes pela mesma parcela. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas 

instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que 

comprove que a reclamante tenha contratado empréstimo no valor de R$ 

368,00. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma 

fatura em aberto, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que 

justifique a o desconto do citado valor na conta da reclamante. Se valendo 

apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o alegado, 

contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente produzido, 

não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. O desconto na 

salário do reclamante indevidamente de valor não contratado constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Quanto aos danos morais, opino pela procedência do pedido. O 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS 

MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – 

R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do 

artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

O fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º, I e II do Código de 

Defesa do Consumidor). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de 

desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em 

decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum 

arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do 

dano e a capacidade econômica das partes. Alterado substancialmente o 

decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. (Ap 118638/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida pela ré e no mérito 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a 

parte reclamada em restituir o valor de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e 

oito reais), em dobro, devendo ser aplicado juros e correção monetária da 

data do desconto. Opino também por CONDENAR a reclamadas ao 

pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativação 

indevida, no valor de R$ 1.000,00 (mil mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-22.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANX LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON RUY GIUBLIN NETO OAB - PR42395 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000144-22.2017.8.11.0052 REQUERENTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA 

REQUERIDO: EBANX LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

DA PRELIMINAR 1) ILEGITIMINDADE PASSIVA Razão não assiste à 

reclamada no sentido de que não pode responder pelos fatos discutidos 

na presente demanda, ao argumento de que não é parte legítima. Tal 

alegação mostra-se descabida, tendo em vista que a reclamada participou 

ativamente pela compra que a autora efetivou via internet, garantindo o 

pagamento e a entrega do bem, enquadrando-se no conceito de 

fornecedora, a propósito, disposto no artigo 3º, do CDC. Por esta razão, 

por existir inteira subsunção ao disposto legal, rejeito a preliminar. 2) 

MÉRITO Em que pese à alegação da reclamada acerca da inexistência de 

obrigação a devolução do valor pago pelo reclamante e de dano moral, 

porquanto não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato não se 

condiz com a realidade do artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 
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produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a entrega do produto conforme prometido, em que pese 

ter ciência inequívoca da obrigação assumida. Ora, se a reclamada utiliza 

como um dos fatores atrativos ao consumidor a compra facilitada pela 

internet e entrega na casa do autor, a empresa reclamada deveria ao 

menos ter tentado resolver administrativamente a solicitação e devolvido o 

valor pago, já que não recebeu devidamente o produto conforme pactuado 

entre as partes, impossibilitando o reclamante de utilizar o bem já pago, 

cria, sim, danos morais porquanto faz com que este suporte 

constrangimentos indevidos. Ademais, diversas foram às tentativas da 

reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, como pólo 

mais forte, a reclamada se negou a prestar tal auxílio ignorando as regras 

consumeiristas e causando à autora profundo dissabor. Todo esse 

desgaste suportado pela reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o 

descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se relacionar com seus 

consumidores. Tal fato inclusive deve ser objeto de apuração em sede de 

inquérito civil pelo Ministério Público. Sendo assim, agiu a reclamada de 

má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do 

CDC. No tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela 

qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em 

razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou 

externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano 

moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a entrega no 

prazo estipulado caracterizando, inclusive propaganda enganosa já que 

assumiu a data limite para a entrega do produto. Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA 

DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELO AUTOR, QUE EFETUOU MAIS DE 

DEZESSETE RECLAMAÇÕES JUNTO AO ATENDIMENTO DA RÉ. 

FORNECEDORA QUE INOBSERVOU OS PRAZOS QUE ELA MESMA FIXOU 

EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL, 

PROPORCIONAL AO DANO E EM VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DESSA VERBA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. TJRJ - 

APELACAO: APL 188233320118190066 RJ 0018823-33.2011.8.19.0066. 

Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a 

ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão 

para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por 

abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em 

tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Com relação ao bem adquirido, a reclamante informa que 

até a presente data não o recebeu. Por outro lado, não há notícia de que 

ele já foi entregue. Não há provas nesse sentido, motivo pelo qual é de 

rigor determinar ao reclamado que proceda à restituição do valor R$ 

200,66 (duzentos reais e sessenta e seis centavos), em dobro, acrescido 

de juros e atualizado, se tal providência já não fora adotada pelo próprio 

reclamado anteriormente. Ante o exposto, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido do reclamante em face da reclamada para 

condená-la a pagar a quantia a título de dano moral o valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da 

citação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença, 

bem como determinar a reclamada que restitua o valor de R$ 200,66 

(duzentos reais e sessenta e seis centavos), em dobro acrescido de juros 

moratórios de 1%, a partir do desembolso, corrigidos pelo INPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000103-55.2017.8.11.0052 REQUERENTE: AILTON FRANCISCO DE 

SOUZA REQUERIDO: TATIANE BELMONTE Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Nota-se que regularmente citada 

para comparecer em audiência de conciliação, a parte requerida não 

compareceu ao ato, contudo apresentou contestação a ação, mas não 

trouxe qualquer documento que comprove aos fatos alegados. A 

aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que 

estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do NCPC, que caberá ao juiz, de ofício ou 

a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tenho que demonstrado restou que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. Alegam os 

Reclamantes em sua petição inicial que vendeu FIAT/UNO MILLE EX, Ano 

1999, Placa AII8685, Chassi 9BD158068X4046761,n RENAVAM 

714636860, desde o ano de 2009 até 2014 à parte reclamada, em abril de 

2014, porém até a presente data não foi transferido. Afirma que forneceu 

os documentos necessário para a transferência de titularidade do 

automóvel, porém a reclamada não procedeu com sua obrigação. 

Argumentam os Reclamantes que a Reclamada não cumpriu com o 

acordado, permanecendo o veículo até a presente data em nome da 

Reclamante, lhe causando prejuízos, com inclusão do nome como 

devedora perante a SEFAZ/MT, sendo devidos diversos impostos e 

multas, o que afirma estar lhe causando danos de ordem moral. Trata-se 

de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e os documentos a ele juntados, 

verifica-se que consta claramente que o veículo estava sendo adquirido 

pela Reclamada, bem como que o veículo estava regular no momento em 

que adquiriu, inexistindo justificativa para não ter realizado a 

transferência. Ressalte-se também que restou incontroverso que até a 

presente data o veículo encontra-se registrado no DETRAN/MT em nome 
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da Reclamante, sem qualquer transferência, não tendo a Reclamada se 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II do NCPC. Assim, patente a falha na prestação do serviço 

cometida pela Reclamada ao não realizar a transferência do veículo para o 

nome de terceiro para seu próprio nome, pelo que deve ele reparar os 

danos causados aos autores diante de sua conduta, conforme preleciona 

o art. 14 do CDC, bem como efetivar dita transferência e arcar com as 

taxas e multas posteriores a compra e venda. Corroborando: “COMPRA E 

VENDA DE VÉICULO TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE CONDENAÇÃO 

EM OBRIGAÇÃO DE FAZER DANO MORAL CONFIGURADO Compra e 

venda de veículo sem a entrega da documentação de transferência 

Descumprimento contratual Condenação em obrigação de fazer, 

consistente na entrega ao autor do recibo de compra e venda do veículo a 

ele alienado Dano moral configurado diante da omissão de entregar a 

documentação que gerou impedimento do exercício pleno da propriedade 

do veículo Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00124076220108260010 SP 0012407-62.2010.8.26.0010, Relator: Leonel 

Costa, Data de Julgamento: 17/09/2014, 11ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2014)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela que 

seja decretada a revelia e no mérito OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e o faço para: Confirmar a liminar de 

id. 9410447 e DETERMINAR que seja encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT, 

para que este proceda à transferência do veículo, bem como eventuais 

débitos e multas emitidas a partir de abril/2014 para o nome da Reclamada; 

DETERMINAR que seja encaminhado OFÍCIO para a SEFAZ/MT para que 

proceda à transferência do veículo, bem como eventuais débitos e multas 

emitidas a partir abril/t2016 para o nome da Reclamada; CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) aos Reclamantes a 

título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pelas partes autoras, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-46.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIS DE SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010367-46.2016.8.11.0052 REQUERENTE: BEATRIS DE SOUZA SENA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995, FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível proposta por BEATRIS DE SOUZA 

SENA em desfavor de UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S.A. Alega a parte requerente que é cliente da parte 

requerida sendo matriculada no Curso de Administração, e houve falha na 

prestação de serviço que requer a condenação pelos danos morais, 

materiais e repetição de indébito. As partes compareceram na solenidade 

conciliatória, contudo, diante da impossibilidade de resolução amigável, 

apresentaram contestação e impugnação. A parte requerida alegar que 

não deu causa aos danos causados a autora, uma vez que a requerente 

não compareceu a prova aplicada pela ré. Não havendo necessidade de 

produção de provas orais passo ao julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC. Além disso, há nos autos uma 

vasta documentação indicados na exordial que comprovam a sua omissão 

e relutância para sanar as irregularidades, o que de pronto demonstram o 

interesse processual. Destaca-se que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Por oportuno, há pedido de inversão do 

ônus da prova, deste modo, tal instituto exige que, num contexto de 

relação consumerista, vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser 

econômica, de informação (ou técnica) e a jurídica. In casu, a parte autora 

está em situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à 

ré, o ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do 

contratado pelas partes litigantes. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

comprovou que estava no final da gestação e seu estado gravídico não 

permitiu que viajasse 125 KM para realizasse a prova no dia 04/09/2015 e 

tão pouco a segunda chamada no dia 10/09/2015. A Reclamante 

apresentou atestados médicos para os dias 03/09/2015, 05/09/2015, e dia 

14/09/2015(id. 5296378), todos recebidos pela parte reclamada, que ainda 

assim reprovou a reclamante. Restou comprovado que a Autora tentou de 

todas as formas resolução do mencionado impasse consoante protocolos 

e e-mail indicados na exordial, o que torna crível a omissão da empresa 

requerida. No mais, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Comprovada que as faltas atribuídas a requerente 

decorreram em razão do final da gestação, fato notório da qual tanto os 

professores quanto a instituição tinham conhecimento, ja que os atestados 

médicos apresentados oportunamente à instituição de ensino. Assim, ação 

da requerida é ilegal, abusiva e desproporcional a negativa de abonar as 

faltas para evitar a sua reprovação, sobretudo no presente caso que a 

aluna restou aprovada nas demais matérias, estava no final do curso e iria 

colar grau naquela ocasião. Desta feita, foi demonstrada que houve falha 

no serviço ofertado pela requerida, a qual não se desincumbiu do ônus de 

provar a ausência de falha, a regularidade da reprovação ou a concessão 

de amparos devidos ao aluna/consumidora, bem como a excludente de 

qualquer ônus contratual, não sendo crível cobrar da parte autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, as documentações juntadas na inicial comprovam o 

descaso da empresa reclamada em promover os amparos assistenciais 

devidos, bem como a solução dos dissabores vivenciados, ou seja, 

marcar nova data com a finalidade de que a reclamante realizasse nova 

prova, bem como pudesse participar da formatura que já estava sendo 

paga, conforme documentos anexos. Assim, apesar da tentativa da ré de 

se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Assim, em decorrência da falha da prestação de serviços para 

parte requerida, ocorreu o dano moral à parte autora. Finalmente, 
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havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97)” Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Pelo o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, No que tange ao pleito de danos materiais, tenho 

que o pedido merece provimento, restando configurado o dever de 

restituição , dos valores gastos comprovados pela autora no valor de R$ 

810,00 (oitocentos e dez reais) referente a prestação de serviço de fotos 

e convite de formatura e R$ 1.992,00 (mil novecentos e noventa e dois mil 

reais) referente a rematrícula e mensalidade, a qual deverá ser de forma 

simples, inexistindo cobrança indevida que justifique a devolução em 

dobro pleiteada. JULGANDO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010096-37.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ERCIAS VICENTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte 

autora aduz que possui uma motocicleta Suzuki YES SE 125, cor azul, 

CHASSIS 9CDNF41ZJBM340090, e que no dia 08/09/2012, foi abordado 

pela Policia Rodoviária Federal que constatou que o veiculo estava sem 

lacre. Afirma que a motocicleta estava sem lacre por ser nova. Aduz ainda 

que foi constatado pela Nota Fiscal que era dono do automóvel, contudo a 

Delegada titular da delegacia à época teria se negado a devolver a moto 

devido a discussão entre o Reclamante e a delegada Elizabete Garcia. 

Alega também que somente conseguiu restituir a moto após a morte da 

citada delegada. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição amigável, as 

partes apresentaram contestação e impugnação. Eis o breve relatório, em 

que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, 

cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Sem rodeios, os pedidos do reclamante não merecem ser acolhidos. O 

Autor alega que a placa não estava devidamente lacrada, pois era nova e 

havia tão somente colocado a placa na concessionária e posteriormente, 

quando chegasse à cidade de Rio Branco, tomaria as medidas cabíveis 

para regularização do veículo. O documento de id. 5263680 demonstra 

que o Reclamante adquiriu o veículo no dia 30/07/2011, que foi apreendido 

no dia 08/09/2012, conforme id. 526380, ou seja, aproximadamente um ano 

após a compra. Verifico que o Reclamante há mais de um ano circulava 

irregularmente com o veículo, sem lacre, sem os documentos devidos, 

quais sejam, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, em 

desacordo com o art. 221 e 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Desta 

forma, inexistindo prova mínima quanto aos fatos arguidos na inicial, 

forçoso é a improcedência da ação. Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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MANOEL TEIXEIRA SOBRINHO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010133-98.2015.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: BRUNO 

PEREIRA RIBEIRO REQUERIDO: TEIXEIRA E LESO LTDA - ME, MANOEL 

TEIXEIRA SOBRINHO VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Na 

averiguação da existência de responsabilidade civil, reputa-se 

indispensável à prática de um ato ilícito, assim como a presença do nexo 

de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão, sendo 

insuficiente apenas a comprovação do prejuízo. DA ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA RECLAMADA Alega a reclamada que é ilegítima para figurar no 

polo passiva, em análise detida aos autos verifico que não há na narrativa 

da petição inicial qualquer menção a reclamada Teixeira e Leso Ltda ME, 

nem mesmo na qualificação. Ante ao exposto acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Analisada a preliminar passo a análise do mérito em 

relação ao segundo reclamado. O reclamante alega que no acidente de 

trânsito sofrido foi danificado Microcomputador portátil com tela de 14 

polegadas da Marca Dell Inspiron no valor de R$ 2.400,00 (Dois Mil e 

Quatrocentos Reais) e um Iphone 5, 32 GB, da Marca APPLE no valor de 

R$ 2.450,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais). Contudo, não há 

qualquer prova nos autos que os referindo objetos estavam no veiculo no 

momento da colisão, não há nem mesmo prova do estado dos citados 

objetos, uma vez que o reclamante se restringiu em juntar a exordial, 

boletim de ocorrência (id. 5290198) que não cita os objetos discutidos na 

lide, Nota Fiscal de Serviço e Cupom Fiscal. No caso dos autos, a 

reclamante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo sofrido, e ainda, não 

conseguiu demostrar que o dano causado à parte foi decorrente da 

conduta do reclamado. A hipótese em que os documentos anexados não 

exprimem a existência do nexo de causalidade entre o comportamento da 

reclamada e o dano experimentado pela reclamante, tampouco 

demonstram a prática de qualquer ato ilícito, haja vista não haver provas 

da existência de conduta lesiva da reclamada, quedando impossível, 

nestas circunstâncias, sua responsabilização, é de rigor concluir pela 

improcedência. A propósito, conclui-se assim posto que a parte autora 

não conseguiu demonstrar a ilação necessária para ensejar o dever de 

ressarcimento dos danos supostamente causados. 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. Dessa forma, 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. Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: a autora, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito (v.g., a prova da existência do contrato) e, ao réu, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (v.g, que não 

está em mora no cumprimento da sua obrigação). Portanto, o reclamante 

não se desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo exposto, OPINO pelo 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa 

TEIXEIRA E LESO LTDA – ME, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC; No 

mérito, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togada, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-23.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000034-23.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA REQUERIDO: DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Cuida-se a espécie de Ação de indenização por danos 

morais, proposta por CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. Alega o 

autor que sua motocicleta foi apreendia no dai 13/02/2015 e encaminhada 

para o CIRETRAN de Mirassol d´oeste, porém o veículo foi furtado no pátio 

do citado órgão e encontrado 10 (dez) dias após danificado. O Requerido 

DETRAN/MT, não compareceu a audiência de conciliação, do qual 

reconheço a revelia, contudo deixo de aplicar os seus efeitos por se tratar 

de entidade pública. A Reclamada apresentou contestação, ao 

fundamento de que não houve qualquer prejuízo à parte autora uma vez 

que o veiculo foi encontrado. No mérito, defende a ocorrência de culpa da 

vítima, na medida em que o Autor deu causa à apreensão respectiva; 

objeta pela inexistência de ato ilícito e de dano, motivo pelo qual requer a 

improcedência da demanda. Passo a análise do mérito. Entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC. Suscitada questão preliminar, passo à sua 

análise. Ademais, as provas trazidas aos autos dão conta de que o 

perecimento do bem veicular (motocicleta) deu-se em virtude da quebra do 

dever de guarda sobre os bens apreendidos em seu pátio. A respeito do 

tema, vejamos: “APELAÇAO CÍVEL – AÇAO DE INDENIZAÇAO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO E LEVADO PARA 

DEPENDÊNCIAS DO DETRAN/MS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO 

ÓRGAO ESTATAL – VEÍCULO EXTRAVIADO E LOCALIZADO 

POSTERIORMENTE CIRCULANDO EM OUTRO ESTADO – ADULTERAÇAO 

NA NUMERAÇAO DO MOTOR DO VEÍCULO – NEGLIGÊNCIA DO DETRAN – 

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. Em caso de omissão da Administração Pública ao 

permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado 

e após localizado tenha a numeração do motor adulterada, tornando-se 

inútil para circular em via pública, evidente está neste caso que a 

responsabilidade pelos danos causados é do tipo subjetiva, não estando 

contemplada na teoria do risco administrativo. Havendo negligência do 

Detran ao certificar a ausência de qualquer restrição no veículo do 

particular, fundado em provas robustas, é devida a indenização pelos 

danos materiais e morais sofridos. Precedentes deste tribunal e de outras 

Cortes. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS, Relator: Des. João 

Maria Lós, Data de Julgamento: 18/01/2012, 1ª Câmara Cível). Conforme 

alhures relatado, busca a parte autora a condenação da Autarquia 

Estadual ao pagamento de indenização por danos morais advindos do 

incidente (furto) com sua motocicleta no pátio do órgão, causado por 

negligência da reclamada. É cediço que para a caracterização da 

obrigação de reparar danos é necessária a presença de três 

pressupostos, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano. Isto é o que se 

conclui dos seguintes artigos do Código Civil atual: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Nesse sentido é a elucidativa doutrina 

de Sergio Cavalieri Filho: “Há primeiramente um elemento formal, que é a 

violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento 

subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento 

causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. 

Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como 

pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente 

identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu 

texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela 
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expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia’; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, 

revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’.”(in 

Programa de Responsabilidade Civil – 5ª ed. – São Paulo: Malheiros, 2003, 

pp. 39/40). Segundo o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, embora 

objetiva, a responsabilidade civil do Estado é fundada na Teoria do Risco 

Administrativo. De acordo com esta, o Estado pratica ato ilícito não só por 

omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de fazer), como 

também por comissão (quando faz o que não devia fazer). Sobre o 

dispositivo em comento, pertinente é o ensinamento de Hely Lopes 

Meirelles, segundo o qual: “o exame desse dispositivo revela que o 

constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus 

desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano 

causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova da 

culpa no cometimento da lesão. Entretanto, essencial é que o agente da 

Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na 

qualidade de agente público”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 29.ª ed., 

São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p. 630 grifamos). A responsabilidade 

civil estatal decorrente de danos no exercício de atividade 

médico-hospitalar é objetiva, consoante teoria do risco administrativo, 

prevista no art. 37, §6º da CF/88, segundo o qual estabelece que é dever 

do Estado indenizar pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, 

independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou 

de demonstração de falta do serviço público. É certo, no entanto, que o 

princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, 

eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria 

responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais 

configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força 

maior – ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria 

vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-1109, v.g.). Diante disso, 

desnecessário perquirir se houve culpa dos envolvidos com relação ao 

resultado danoso. Desta feita basta que se verifique o liame causal para 

que a Autarquia Estadual tenha a obrigação de indenizar. Ocorre que o 

dever de guarda conferido ao Órgão Regulador e Fiscalizador de Trânsito 

não foi observado, posto que foi furtado das dependências do seu pátio, 

conforme comunicado por preposto daquele órgão id. 6757058. Resta 

evidente, dessa forma, que o resultado danoso (furto) é consequência 

direta da ausência de zelo ao seu dever de guarda. Por outro lado, não se 

evidenciou nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade 

estatal acima descrita, como culpa da vítima e caso fortuito ou de força 

maior. Logo, é evidente o nexo causal. Assim, quanto aos danos 

experimentados pela parte demandante, vê-se que o documento acostado 

id. 6757163 – auto de apreensão – deixa claro que a motocicleta foi 

apreendida e não há nos autos notícia da sua liberação, fato esse 

impugnado pelo Requerido de forma genérica. Diante desse fato, é 

cristalina a culpa do DETRAN, caracterizada pela omissão e negligência do 

dever de cuidado, bem como a ocorrência de danos morais para com o 

Requerente advindos do transtorno de ter seu veículo furtado, tudo isso 

ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, merecendo reparação por 

meio de indenização pecuniária pelo abalo sofrido. A jurisprudência 

anteriormente citada se amolda perfeitamente ao presente caso, in verbis: 

“APELAÇAO CÍVEL – AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO E LEVADO PARA DEPENDÊNCIAS DO 

DETRAN/MS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ÓRGAO ESTATAL – 

VEÍCULO EXTRAVIADO E LOCALIZADO POSTERIORMENTE CIRCULANDO 

EM OUTRO ESTADO – ADULTERAÇAO NA NUMERAÇAO DO MOTOR DO 

VEÍCULO – NEGLIGÊNCIA DO DETRAN – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Em 

caso de omissão da Administração Pública ao permitir que um bem 

particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado e após localizado 

tenha a numeração do motor adulterada, tornando-se inútil para circular 

em via pública, evidente está neste caso que a responsabilidade pelos 

danos causados é do tipo subjetiva, não estando contemplada na teoria do 

risco administrativo. Havendo negligência do Detran ao certificar a 

ausência de qualquer restrição no veículo do particular, fundado em 

provas robustas, é devida a indenização pelos danos materiais e morais 

sofridos. Precedentes deste tribunal e de outras Cortes. Sentença 

mantida. Apelo improvido.”(TJ-MS, Relator: Des. João Maria Lós, Data de 

Julgamento: 18/01/2012, 1ª Câmara Cível) No mesmo sentido: “APELAÇAO 

CÍVEL – AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

VEÍCULO APREENDIDO E LEVADO PARA DEPENDÊNCIAS DO DETRAN/MS 

– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ÓRGAO ESTATAL – VEÍCULO 

EXTRAVIADO E LOCALIZADO POSTERIORMENTE CIRCULANDO EM 

OUTRO ESTADO – ADULTERAÇAO NA NUMERAÇAO DO MOTOR DO 

VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA DO DETRAN – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJ-MS, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 18/01/2012, 1ª 

Câmara Cível) No que atine ao valor da indenização por danos morais, vale 

registrar que deve ser arbitrada de forma que não converta o sofrimento 

em modo de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento 

ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender o caráter 

punitivo pedagógico na sua fixação. Nesta quadra, o Magistrado deve 

atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim 

trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida, 

aplicar ao agente causador do dano a penalidade pedagógica, levando em 

consideração o grau da ofensa, a intensidade e a duração dela; o grau de 

culpa, como também a situação sócio econômica das partes, o caráter 

compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc., 

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade. No caso 

em tela, constata-se que a indenização merece ser fixada em R$8.000,00 

(oito mil reais), posto que tal valor mostra-se condizente com os 

parâmetros acima elencados e se amolda ao caso concreto. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, OPINO pelo Julgamento PROCEDENTE do pedido vindicados 

na exordial para condenar a referida Autarquia Estadual ao pagamento de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais à parte autora, que 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da 

sentença. Quanto aos juros de mora, devem incidir no percentual de 6% 

ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei 

nº. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta 

de poupança até o efetivo pagamento. Consigno que o montante será 

apurado mediante simples cálculo. Por consequência, EXTINGO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do NCPC. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-08.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERTRUDES TOMAZELI FERRARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT0005701S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010182-08.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO]. REQUERENTE: GILMAR LOPES 

PINHEIRO REQUERIDO: GERTRUDES TOMAZELI FERRARI SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva A 

reclamada alega que não é parte legitima posto que não tinha ciência da 

dívida, contudo resta inconteste que o negocio jurídico foi firmado pelo de 

cujus do qual a reclamada é a única herdeira. Assim, após a formalização 

da partilha é legitima para demandar judicialmente os herdeiros do direito 

patrimonial. Ante ao exposto opino que seja rejeitada a preliminar arguida. 

Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação de cobrança no valor de R$ 

11.698,00 (onze mil seiscentos e noventa e oito reais) referente a 

empréstimo do de cujos José Ferrari Sobrinho, esposo da requerida. Alega 

o requerido que no dia 30/01/2012, efetuou empréstimo para o marido da 

autora que restou inadimplente, devido o seu falecimento que se deu no 

dia 09/12/2014. Aduz que mesmo a requerida tendo ciência da dívida 

deixou de efetuar o pagamento. Com a finalidade de comprovar a 

existência da dívida, juntou aos autos cópia do cheque id. 5293578. A 

reclamada afirma que jamais teve conhecimento da referida dívida. Passo 

a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Da preliminar de 

ilegitimidade Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

restou incontroversa a existência da dívida em relação ao cheque emitido 

pelo de cujos em favor da Reclamante. Sendo assim, tenho que a 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 

373, II do CPC), posto que não demostrou que o citado cheque tenha sido 

emitido mediante qualquer vicio. Não juntou nenhum documento para 

combater a tese do autor, ou produziu prova testemunhal. Ante o exposto, 

nos termos do art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar 

à Reclamante o valor de R$ 11.698,00 (onze mil seiscentos e noventa e 

oito reais), total dos cheque, valor este que deverá ser corrigido pelo 

INPC/IBGE a contar dos respectivos vencimentos dos títulos e acrescido 

de juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza togada do 

Juizado Especial de Rio Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-14.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DE MENESES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO BENTO ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010007-14.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: THAMIRES DE MENESES SANTOS REQUERIDO: OTILIO 

BENTO ROSA 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 NCPC/15. Mérito 

Aduz a requerente que adquiriu um lote perante o requerido, sendo pago o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que, quando foi tomar posse 

do terreno tomou conhecimento que o terreno era de propriedade da 

prefeitura. O requerido apresentou defesa alegando que tinha autorização 

para vender o referido terreno, que foi adquirido por posse de Erenildo de 

Jesus, e por isso vendeu o imóvel da mesma forma que adquiriu, juntado 

contrato de compra e venda. Na audiência de instrução restou demostrado 

que ambas as partes não tiveram o cuidado de verificar a procedência do 

imóvel. Neste diapasão entendo que, os transtornos causados ao 

requerente não foram praticados pelo requerido, por isso não existe razão 

o pedido de reparação de danos morais. Todavia, com relação à 

devolução do valor pago a título de compra e venda do imóvel, entendo 

que comporta acolhimento. Havendo inexecução do contrato por parte de 

quem recebeu as arras, cabível a devolução integral do valor pago, 

devidamente corrigido; essa é a inteligência do art. 418 do Código Civil: 

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a 

outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu 

as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua 

devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices 

oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Pelo 

exposto, OPINO pela procedência em parte da pretensão deduzida na 

inicial para condenar a requerida a restituir à requerente R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-63.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000096-63.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MARCELO BARRETO 

DE SOUZA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, assim, o julgador tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara 

ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e 

julgar, tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. De acordo com 

o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 539 de 603



dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” O 

Reclamante pleiteia a nulidade da cláusula implícita (embutida) no termo de 

acordo, que ensejou na cobrança de honorários advocatícios, com fulcro 

no artigo 51, inciso XII do CPC, e a restituição em dobro o valor de R$ 

4.206,13 (quatro mil e duzentos e seis reais e treze centavos), referente a 

10% do valor ajustado, que perfaz a quantia de R$ 8.412,26 (oito mil e 

quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), corrigidos, discutindo 

as cláusulas contratuais. No entanto, diante das provas produzidas no 

processo, tenho que se trata de revisão do contrato para o fim de 

apuração de valores pagos indevidamente, a qual necessita 

essencialmente de perícia contábil, já que as alegações das partes não 

podem ser analisadas com base apenas em cálculo elaborado de forma 

unilateral pelo Reclamante. Portanto, o reconhecimento da complexidade 

da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. QUITAÇÃO 

ANTECIPADA DO DÉBITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE ENCARGOS. 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA 

COBRANÇA EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO Nº 3.516, JÁ QUE REGULA OS CONTRATOS FIRMADOS 

COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OU SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINTO O FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Em que pese se reconheça a possibilidade de 

propor ação no sistema do JEC para perquirir a redução proporcional de 

encargos quando da liquidação antecipada do débito, entendo que, no 

caso em tela, a questão exige a produção de prova complexa, tendo em 

vista que apenas com base nos cálculos acostados aos autos não é 

possível averiguar se houve correto abatimento ou não dos juros 

contratados entre as partes. 2. Diante da necessidade de exame pericial 

contábil à resolução da lide, não compete aos Juizados Especiais a 

apreciação da questão em função da complexidade da matéria, sendo 

caso de extinção do feito, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar 

que a parte ajuíze a demanda perante a via adequada para produzir as 

provas hábeis a demonstração de suas alegações. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004838553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 17/06/2014, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/06/2014)”. Desta forma, sobressai 

à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto 

o feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo reconhecimento 

da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco/MT, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-38.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

U TOMAZELLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JESUS BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010029-38.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO, TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. REQUERENTE: U TOMAZELLI - ME REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS DE JESUS BATISTA Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição (id. 

11148355) em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

Togado, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Ante a informação do cumprimento 

integral da obrigação id. 946427, encaminhe os autos para arquivo 

definitivo. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-03.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CRISTIANO VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA CAMPOS LOPES 03837913163 (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010344-03.2016.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

REQUERENTE: CLEBER CRISTIANO VENANCIO REQUERIDO: DANIELLA 

CAMPOS LOPES 03837913163, MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO 

LTDA Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva, 

com base no disposto do artigo 18, CDC, em virtude da solidariedade dos 

integrantes da cadeia de fornecedores. O Reclamante alega na petição 

inicial que adquiriu um aparelho celular da primeira reclamada no valor de 

R$ 1.679,00 (mil seiscentos e setenta e nove reais), produto na loja virtual 

da Reclamada, contudo mesmo após o pagamento do produto o mesmo 

não foi entregue. A Reclamada apresentou contestação argumentando 

que atua apenas como intermediadora do negócio, e, no mérito, alega a 

inexistência de dever de indenizar, pois a responsabilidade pelo ocorrido é 

da fornecedora do produto. Analisando o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que é incontroverso que o Reclamante não recebeu o 

produto adquirido, bem como que buscou resolver o problema 

administrativamente, conforme protocolos informados e não impugnados, 

restando demonstrada a falha na prestação dos serviços da Reclamada, 

de acordo com o art. 14, par. 1º, I do CDC. Nesta esteira, é cediço que o 

site da Reclamada é responsável pela falha no serviço, em consonância 

com a teoria do risco, vez que todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade lucrativa no campo de fornecimento de serviços e 

produtos tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O lucro da Reclamada, 

ainda que por via reflexa, advém da intermediação pelas vendas ocorridas 

e pelos espaços publicitários que integram aquele ambiente. A campanha 

inclui, portanto, a cadeia de fornecedores que responderão solidariamente 

frente ao destinatário porventura de acontecer lesão a direito, tal como 

preveem os arts. 3º e 7º, §único do CDC. Desta feita, demonstrada está à 

falha na prestação de serviços pela Reclamada, uma vez que efetuou 

cobrança de serviços não contratados pela Reclamante, conforme 

disposto no art. 14, §1º, I do CDC, sendo indevida tal cobrança. Ressalto, 

por fim, que a situação vivenciada pela Reclamante decorre do descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido pela Reclamada, 

e, sem sombra de dúvida, é passível de indenização. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR - COMPRA DE PRODUTO PELA 

INTERNET - NÃO RECEBIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

INTERMEDIADOR - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por 
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unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, 

nos exatos termos deste voto (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0025494-28.2013.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Figueiredo Monteiro Neto - - 

J. 01.09.2015)”. (TJ-PR - RI: 002549428201381601820 PR 

0025494-28.2013.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Figueiredo Monteiro 

Neto Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 08/09/2015). Já o pedido de entrega do produto, tendo em 

vista que até a presente data não foi efetuada, converto-o em perdas e 

danos para garantir sua efetividade, pelo que deverá ser restituído o valor 

pago pelo Reclamante, devidamente corrigido. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO inaugural, e o faço para 

SOLIDARIAMENTE: CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante à 

quantia de R$ 1.679,00 (mil seiscentos e setenta e nove reais), de forma 

simples, referente ao valor pago pelo produto que não foi entregue, valor 

este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e juros a partir do 

desembolso; CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. 

Juiz Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-86.2017.8.11.0052
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LEDIANA MADALENA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000088-86.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: LEDIANA MADALENA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. Trato de Reclamação 

Cível- rito da Lei n. 9.099/95, ajuizada por LEDIANA MADALENA DA 

COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., em que requer a declaração de inexistência de débito e 

condenação pelos danos morais em razão de cobrança indevida, na 

Unidade Consumidora 6/2171621-2. Narra que a empresa requerida está 

cobrando faturas do endereço antigo que não existe ninguém residindo no 

local e que não há padrão de energia. Audiência de conciliação foi 

realizada sem acordo entre as partes. Primeiro não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se a atitude das empresas reclamadas ensejou os danos 

morais pleiteados. A fornecedora reclamada apresentou 

defesa/contestação e alegou, não houve pedido de desligamento ou troca 

de titularidade da unidade consumidora UC 1665040. Ocorre que a 

reclamada se equivocou ao contestar a ação posto que, conforme 

narrativa da petição inicial, sendo debatido consumo da Unidade 

Consumidora 6/2171621-2, que segundo a reclamada não está sendo 

utilizada e ainda assim está sendo cobrada fatura. Assim, neste sentido 

entendo que os pedidos da reclamante deve ser julgado parcialmente 

procedente. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova. A empresa reclamada não juntou nenhum 

documento para comprovar que a reclamante está utilizada a citada 

unidade consumidora 6/2171621-2. Não existe nos autos nenhum 

documento ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. O Requerido nada apresentou para 

comprovar serem legítimas as cobranças das faturas, não há nada que 

comprove que a citada UC está sendo efetivamente utilizada. Devendo ser 

declarada a inexistência do débito das faturas do mês de dez/2015 à 

14/2016. Contudo, quanto ao pedido de condenação em danos morais 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. O requerente em momento 

algum comprova que entrou em contato com as requeridas, ou que 

contestou as cobranças administrativamente, ou que seu nome tenha sido 

negativado em razão a ilicitude da reclamada. O caso dos autos trata-se 

de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. O 

descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais 

de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Neste sentido segue a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. ATRASO NA 

ENTREGA. ASTREINTES MANTIDAS. MULTAS VENCIDAS. ALTERAÇÃO 

VEDADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1º, DO CPC. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR 

DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006633044, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/03/2017) APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA 

DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

130, DO CPC/73 (ARTIGO 370, DO NCPC). DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. O artigo 130 do CPC/73 (art. 370 do Novo CPC) é 

expresso ao dispor que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. In casu, 

firmado o entendimento do magistrado a quo de que a situação relatada, 

mesmo que verossímil, não enseja a condenação da ré à indenização por 

danos morais, pelas razões por ele expostas, nada obsta que o 

julgamento do feito seja feito de maneira antecipada, nos moldes do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil. II. O dano moral indenizável 

pressupõe a ocorrência de ato ilícito capaz de atingir um dos direitos de 

personalidade do pretenso prejudicado, situação não comprovada nos 

autos. No caso, as alegações de dano sofrido pela autora (inadimplemento 

contratual) constituem meros transtornos e dissabores, não configurando 

violação a direito da personalidade. Sentença de improcedência mantida. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70071868269, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/03/2017) Pelo exposto, OPINO 

QUE SEJA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, apenas para declarar a inexistência do débito cobrados 

nas faturas do mês 12/2015 à 03/2016. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA a MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco/MT, para os fins 
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estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-67.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

8010040-67.2017.8.11.0052, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E VENDA, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR]. REQUERENTE: SILVERIA PEREIRA REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de 

fazer, proposta por Silveria Pereira em desfavor de Via Varejo S/A. Alega 

a reclamante que realizou compra, no dia 22 de janeiro de 2017, de um 

aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy J3, Duos 

SM-J320M/DSDourado com Dual Chip, Tela 5.0”, Câmera 8MP, Android 5.1 

e Processador Quad Core de 1.5 Ghz, no valor de 299,00 (duzentos e 

noventa e nove reais), via internet, no site da empresa reclamada, que 

nunca lhe foi entregue, requerendo devolução de valores e indenização 

por danos morais. Disse que, após o pagamento e não recebimento da 

mercadoria entrou em contato com a reclamada pessoalmente, na sede da 

empresa em Cáceres/MT, quando foi informado que não havia o citado 

produto em estoque. A empresa reclamada alega que ausência de 

conduta ilícita, uma vez que não efetuou a venda do produto a reclamada, 

uma vez que não foi localizada na empresa nenhuma compra em nome da 

autora, tratando-se de possível fraude. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado. Do exame 

dos autos, especialmente dos documentos que instruíram a peça inicial, 

extrai-se que a demandante, de fato, foi vítima de fraude virtual 

denominada “phishing”. Sendo assim, inviável qualquer responsabilização 

civil das demandadas, por se estar diante da hipótese de culpa exclusiva 

de terceiro, situação que exclui o dever da ré de indenizar o autor, na 

forma do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 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. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - ... 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro Nos pintes apresentado 

pelo reclamante restou demostrado que a compra não foi realizada no site 

oficial da empresa. O conjunto probatório contido nestes autos não indica 

qualquer ilicitude no proceder da loja ré; ao contrário, evidencia a 

ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e 

afastando a responsabilização das demandadas. Trago para 

conhecimento o entendimento das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul 

em casos semelhantes. Ementa: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

BALCÃO. RESCISÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA 

INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA. ACESSO A SITE 

FALSO. GOLPE CHAMADO DE PHISHING. ELEMENTOS QUE APONTAVAM 

PARA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE, COMO VALOR BEM ABAIXO DO 

PRATICADO NO MERCADO E REFERÊNCIA NO BOLETO A SITE SEM 

RELAÇÃO COM A REQUERIDA. CASO FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO 

DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO 

RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006810139, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 13/07/2017) O caso é de fraude 

virtual onde as partes (autora e ré) acabaram sendo vítimas do golpe 

chamado “phishing”. Não há como se imputar ao réu responsabilidade pelo 

descuido da requerente quanto ao procedimento de compras pela internet. 

Logo, comprova-se a tese da ré que se trata de empresa fantasma, não 

podendo os demandados arcarem com os danos por ela causados, pois 

não comprovada nenhuma ligação entre ambos na cadeia consumeirista. 

Assim, não podem responder os demandados pelo descuido da 

demandante, a qual deveria ter efetuado consulta prévia sobre a 

credibilidade da empresa que oferecia o produto em questão. Não há como 

se esperar que o réu previssem tal conduta de pessoas maliciosa se 

evitasse a utilização de site falso em seu nome. Há efetiva comprovação 

de que terceiro criou um falso site, utilizando informações da empresa 

demandada, realizando venda de bens pela internet, cujo pagamento se 

dava boleto falso. Se houvesse relacionamento regular envolvendo as 

partes a responsabilidade seria própria da atividade empresarial 

desenvolvida. Todavia, no caso em exame, tenho que alargar a 

concepção de risco pela atividade soa demasiado. Descabido imaginar-se 

que toda fraude em que o nome de alguma empresa seja usado 

fraudulentamente determine a sua responsabilidade objetiva. No caso dos 

autos houve caso fortuito externo, alheio a vontade da recorrida, vez que 

também foi vítima na relação negocial em análise, havendo rompimento do 

nexo de causalidade para a reparação civil. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. FRAUDE. 

CONSTITUIÇÃO FALSA DE EMPRESA VIRTUAL. USO DOS DADOS DA 

EMPRESA RÉ. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

BOLETO PAGO. GOLPE (PHISHING). INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO 

NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AUTOR E VENDEDOR VIRTUAL. 

CONTEXTO PROBATÓRIO DA RÉ ROBUSTO QUE EVIDENCIA SE TRATAR 

DE FRAUDE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA RÉ IMEDIATAMENTE APÓS O 

CONHECIMENTO DOS FATOS. REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, POLÍCIA CIVIL E INSERÇÃO NO DOMÍNIO DE INFORMAÇÕES 

AOS CONSUMIDORES. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO 

DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006247555, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 30/09/2016) RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. RESCISÓRIA 

C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONSUMIDOR. COMPRA E 

VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA. ACESSO A SITE FALSO. GOLPE CHAMADO DE 

PHISHING. ELEMENTOS QUE APONTAVAM PARA A EXISTÊNCIA DE 

FRAUDE, COMO VALOR ABAIXO DO MERCADO, RAMO DE ATUAÇÃO DA 

REQUERIDA E DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO DEPÓSITO. 

COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA, AO TER CIÊNCIA DO OCORRIDO, 

COMUNICOU O FATO À AUTORIDADE POLICIAL E BUSCOU ESCLARECER 

PELO MEIO ELETRÔNICO DE COMPRA A EXISTÊNCIA DA FRAUDE. CASO 

FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005928940, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 29/07/2016) Consigno, por fim, que as compras na internet, 

apesar de mais baratas, normalmente apresentam certo risco ao 

consumidor, devendo este se assegurar com maior rigor de que está 

tratando com uma empresa séria para não ser vítima de falsários. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-12.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 542 de 603



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010324-12.2016.8.11.0052 REQUERENTE: POLIANA DE JESUS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. O reclamante alega que fez financiamento de uma 

motocicleta HONDA/BIZ 125 KS, o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e 

duzentos reais). A Reclamada alega que o reclamante quer discutir 

valores já prescrito, posto que o contrato foi assinado no ano de 2010. Em 

análise aos autos verifico a incompetência dos juizados ante a 

necessidade de realização de perícia contábil para verificar a regularidade 

das cobrança questionadas pelo autor, uma vez que pretende a revisão 

do percentual cobrado de taxa de retorno e juros aplicado no contrato. A 

Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Diante das provas produzidas nos autos e das 

divergências dos fatos alegados pelas partes, tenho que a revisão do 

contrato para o fim de apuração de valores pagos indevidamente, em 

contrato de financiamento de veículo, necessita essencialmente de perícia 

contábil, já que as alegações das partes não podem ser analisadas com 

base apenas em cálculos elaborados de forma unilateral. Portanto, 

forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as 

peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de 

convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Desta feita, o reconhecimento da complexidade da 

matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. Desta forma, 

sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de 

ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da 

causa. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo 

reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, pela EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-73.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010404-73.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ALZIRA SILVA MOREIRA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela Primeira Reclamada, tendo em vista a solidariedade 

existente entre os fornecedores de bens e serviços, conforme dispõe o 

art. 18 do CDC. REJEITO também a preliminar de incompetência dos 

juizados por necessidade de perícia suscitada, tendo em vista que os 

documentos acostados ao processo são suficientes para o deslinde da 

ação. Por fim, rejeito a preliminar ausência de interesse processual, em 

que pese à argumentação da reclamada no sentido de inexistir interesse 

processual, razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se 

esgotar as instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita 

porquanto o legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade 

da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. Passo à análise do 

mérito da presente demanda. Alega a Reclamante em sua petição inicial 

que adquirido um aparelho celular GALAXY GRAN PRIME da marca 

SAMSUNG, no valor de R$ 799,00 em 21 de março de 2016, referido 

aparelho apresentou determinados vícios de qualidade, prejudicando a sua 

utilização, ao qual encaminhou a revenda, para efetuando troca, sendo 

então enviado para assistência técnica em 11/04/2016 e entregue no 

centro de distribuição no dia 15/04/2016, não tendo ocorrido a devolução 

até a presente data. Afirma ainda que buscou resolver o problema 

administrativamente, tentativa que restou infrutífera. A reclamada 

SAMSUNG alega que a empresa prestou o devido atendimento a 

consumidora, não havendo fato gerador de dano moral, A requerida 

CNOVA alega que acompanhou a solicitação da Autora dando lhe ciência 

do procedimento adotado para viabilizar a entrega do produto solicitado. 

Muito embora o atraso na entrega não dependesse somente desta, e sim 

da disponibilidade do produto junto à fabricante, e que o prazo estipulado 

para a entrega do produto é apenas uma estimativa. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifica-se que os protocolos 

informados pela Autora demonstram que a Reclamante buscou resolução 

administrativa, inclusive via e-mail e conversa coma reclamada, a qual 

comprova a veracidade da narrativa. No mais, as Reclamadas não 

demonstraram que houve tentativa de resolução nem mesmo quando da 

reclamação, bem como, não há noticia nos autos da entrega do produto 

para a reclamante até a presente data. Da mesma forma, tenho por 

procedente o pedido de indenização por dano moral, uma vez que o 

desrespeito a consumidora, no caso vertente, restou cabalmente 

demonstrado, eis que, conforme comprovado no processo ficou a 

Reclamante impossibilitada de fazer uso do produto que comprou. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. VÍCIOS 

MANIFESTADOS EM ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) JÁ NO 

SEGUNDO ANO DE USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA 

CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO 

AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR E DENEGADA A 

COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM PEÇA FUNDAMENTAL, 

SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO 

ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. 

TRANSTORNOS E DISSABORES QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. 

CONFIANÇA E EXPECTATIVA DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA 

RESPEITABILIDADE GOZADA PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUROS 

DE MORA INCIDENTES SOBRE O PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140790164 SC 

2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)”. Assim, as 

Reclamadas deverão restituir os valores pagos na aquisição do produto, 

no valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), valor da nota 

fiscal (id. 529674) este que deverá ser restituído à Reclamante. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 (CDC), OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço 

para: DETERMINAR ÀS RECLAMADAS RESTITUIREM à Reclamante o valor 

de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir 
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da data do respectivo desembolso (21/03/2016). CONDENAR as 

Reclamadas, solidariamente, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após apresentada 

a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento 

de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista 

no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada 

pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000063-73.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO DE OLIVEIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000063-73.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ENIVALDO DE OLIVEIRA 

MENDONCA REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

PRELIMINAR Ausência de apresentação de documento essencial, posto 

que o reclamante não juntou cópia dos documentos do carro, para 

comprovar a sua propriedade. Contudo resta comprovado nos autos que o 

Reclamante era o motorista do veiculo, fato incontroverso. Rejeito a 

preliminar arguida e passo à análise do mérito. Trata-se de reclamatória 

que objetiva a condenação da Reclamada a pagar-lhe indenização por 

danos materiais e morais em virtude de danos causados ao veículo 

quando este se encontrava no estacionamento privativo oferecido pela 

empresa ré, quando estava hospedado no Hotel. Alega, após verificar a 

avaria no seu veiculo buscou a empesa reclamada para solicitar o 

ressarcimento do dano causado, quando foi informado que deveria 

encaminhar 3 (três) orçamento para empresa e após seria depositado o 

valor na sua conta bancária. O autor afirma que embora tenha realizado o 

procedimento não foi restituído o valor. Para comprovar suas alegações, o 

Reclamante anexou fotos do veiculo amassado e de 3 (três) orçamentos. 

A empresa reclamada alega que não estou comprovado a ré deu causa as 

avarias do veiculo do autor. Alega ainda que o reclamante não efetuou 

nenhum pagamento para estacionar no estacionamento da reclamada e 

por isso esta não tem nenhuma responsabilidade por eventuais danos 

causados ao veículo do autor. No caso vertente a Reclamada não juntou 

qualquer documento que pudesse comprovar os fatos alegados na 

contestação. Entretanto, com os documentos juntados à inicial, o 

Reclamante desincumbiu-se de comprovar que esteve no estabelecimento 

na data informada e faz prova dos danos materiais alegados. Verifica-se 

que o Reclamante pleiteia o valor para conserto da avaria, que conforme 

extrai dos documentos, o menor valor é de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais). Outrossim, melhor sorte não socorre ao autor quanto ao 

pedido de indenização por dano moral pelos transtornos causados com o 

fato narrado na inicial, uma vez que sequer mencionou quais seriam esses 

dissabores experimentados. Evidente que a situação vivenciada, tenha 

causado transtorno ao mesmo, mas não a ponto de configurar atentado a 

direito de personalidade passível de caracterizar dano moral, constituindo 

mero dissabor decorrente do cotidiano. Na lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em 

sentido estrito”. Corroborando: “RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE 

VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. APLICAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO VERSADO NO VERBETE DA SÚMUA 130/STJ. DANOS 

MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. MERO 

ABORRECIMENTO COTIDIANO. O abalo extrapatrimonial, em situações 

como a presente, não é presumido, cabendo ao demandante, assim, fazer 

a prova pertinente, expediente não observado na espécie. Mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral. Sentença que merece ser mantida, por 

seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003788700, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 06/06/2012)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar e no mérito OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a reclamada apenas pelos danos 

matérias no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE e acrescido de juros legais 

a partir do evento danoso. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-57.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DAS GRACAS VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010418-57.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ROSELI DAS GRACAS 

VICENTE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, MARISA LOJAS S.A. Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De pronto, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição (id. 8852194) em todos os seus termos e cláusulas, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, 

do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Rio Branco/MT, 17 de novembro de 2017. (Assinado Digitalmente) Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-61.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA MAGALHAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000122-61.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JOSE DA SILVA MAGALHAES 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 544 de 603



ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência . Alega a 

parte autora que teve seu nome negativado indevidamente por quatro 

débitos no valor de R$ 67,22 (Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois 

Centavos). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois nunca 

contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

requerida afirma que as cobranças são devidas pois os serviços foram 

contratados, requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na prestação dos 

serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado nos autos bem 

como a alegações das partes, verifico que a parte reclamante não tem 

razão quanto à sua pretensão. Verifico que no presente caso cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação 

junto ao id. 10322669. A empresa junta aos autos os contratos 

devidamente assinados pela requerente, juntamente com seus 

documentos pessoais e as faturas comprovando a real utilização do 

plano. A requerente deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a 

negativação de seu nome. Assim, a empresa requerida comprova que 

houve a contratação das linhas crédito pelo autor, não existindo assim 

qualquer falha na prestação dos serviços. A autora deixou de impugnar a 

contestação e os documentos. Dessa forma restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora 

contratou os serviços da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE 

SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-62.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE AQUINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000012-62.2017.8.11.0052 REQUERENTE: DIRCE AQUINO PAIXAO 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Alega o requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada Bradesco internamente por um débito um débito no valor de R$ 

588,90 (quinhentos e oitenta reais e noventa centavos). Afirma ser 

totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A primeira reclamada CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO alega ser 

ilegítima para figurar no polo passivo da ação, razão que assiste posto 

que não há nenhum documento nos autos que comprove que esta deu 

causa a negativação, razão pela qual opino pelo acolhimento da preliminar 

de ilegitimidade para exclusão da reclamada CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO do polo passivo da presente demanda. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Em que pese à argumentação no sentido de falta ao 

reclamante interesse de agir, trata-se de argumentação genérica em que 

não aponta a real falta de adequação ou necessidade da medida 

jurisdicional. A propósito, adequação há porquanto o procedimento é o 

compatível ao fim a que se deseja. Ao passo que há necessidade, pois, 

sem a demanda judicial não há meios legais para o reclamante se ver 

ressarcido do prejuízo causado pela conduta do reclamado. DA 

PRESCRIÇÃO Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela Reclamada, 

tendo em vista que o prazo prescricional para fins de ação de indenização 

por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não da data da inclusão, 

sendo certo que enquanto durar o apontamento restará caracterizado o 

ilícito. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O cerne da questão consiste em verificar se a 

negativação interna são indevidas, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Cabe salientar de que se trata de uma 

faculdade do banco conceder ou não o crédito ao consumidor, conforme 

análise do perfil e relacionamento cliente-banco, não constituindo esta 

prática ato ilícito. Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE 

CONCESSÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a 

recorrente alega que tentou realizar compras por diversas vezes em 

comércios locais e teve seu crédito negado por aqueles que possuíam 

como financeira o banco ora recorrido. Ocorre que, após a última tentativa 

de comprar em uma loja, foi informada de que havia uma restrição interna 

na referida instituição financeira. Requer indenização a título de danos 

morais pelos constrangimentos por que passou. 2. Verifico que não 

assiste razão a recorrente, pois seu nome não foi incluído nos cadastros 

de inadimplentes, nem tampouco comprovou a existência da alegada 

restrição interna junto à instituição financeira recorrida. Cabe salientar de 

que se trata de uma faculdade do banco conceder ou não o crédito ao 

consumidor, conforme análise do perfil e relacionamento cliente-banco, 

não constituindo esta prática ato ilícito. 3. A concessão de crédito 

submete-se ao risco calculado pela instituição financeira, que suportará 

com os prejuízos inerentes em caso de inadimplência. O Estado não pode 

intervir nos negócios, ameaçando a sua boa gestão, ou seja, o banco não 

pode ser obrigado a contratar com cliente que já lhe tenha dado prejuízo 

em operação de crédito anterior, ainda que tenha posteriormente quitado o 

débito. Nestas circunstâncias, é decorrência natural que o autor não se 

encaixe no perfil desejável da instituição financeira para nova 

contratação. 4 . Por outro lado, a negativa de crédito não ultrapassa a 

esfera do mero dissabor e aborrecimento, não representando dano moral. 

(Acórdão n.675029, 20120810067568ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES 

CAVALCANTI, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, Data de Julgamento: 07/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 278. Itaú Unibanco S.A. x Rogério Dos Santos Marques). 5. Recurso 

CONHECIDO, mas DESPROVIDO. Ante o exposto e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por 

acolher a preliminar de ilegitimidade da reclamada CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A., e ainda OPINO por revogar a liminar (id. 6721537) e 

ainda pela Improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 
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arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-57.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MENTINHA DA SILVA RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000077-57.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MENTINHA DA SILVA 

RAIMUNDO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito e indenização por danos morais com pedido de 

tutela urgência antecipada. Alega o requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 

828,87 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos). Afirma 

ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição de serviço de telefone fixo e internet. Requer assim 

a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum áudio da solicitação do 

serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se 

valendo apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o 

alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente 

produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. 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 insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 828,87 (oitocentos e vinte e oito reais e 

oitenta e sete centavos), bem como a exclusão da negativação do nome 

do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito 

discutido nestes autos em 5 (cinco) dias a partir da intimação da sentença, 

sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00. Opino 

também por CONDENAR a reclamadas ao pagamento de indenização por 
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danos morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssima Juíza 

Togada para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON JUÍZA LEIGA VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-46.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA MAGALHAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000123-46.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JOSE DA SILVA MAGALHAES 

NETO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

danos morais com pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora que 

teve seu nome negativado indevidamente por quatro débitos no valor de 

R$ 67,22 (Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos). Afirma que 

não reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. 

Requer ao final a declaração de inexistência do débito bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida afirma 

que as cobranças são devidas pois os serviços foram contratados, 

requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Analisando o 

conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte reclamante não tem razão quanto à sua 

pretensão. Verifico que no presente caso cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação junto ao id. 10322669. 

A empresa junta aos autos os contratos devidamente assinados pela 

requerente, juntamente com seus documentos pessoais e as faturas 

comprovando a real utilização do plano. A requerente deixou de pagar 

seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a 

empresa requerida comprova que houve a contratação das linhas crédito 

pelo autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. 

A autora deixou de impugnar a contestação e os documentos. Dessa 

forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes 

e que de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a 

cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-44.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010048-44.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ALCIDES PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

danos morais com pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora que 

teve seu nome negativado indevidamente por quatro débitos no valor de 

R$373,20, R$ 3.543,40 e R$ 13.435,20. Afirma que não reconhece os 

referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. Requer ao final a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são 

devidas pois os serviços de financiamento foram contratados, requer a 

improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Analisando o 

conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte reclamante não tem razão quanto à sua 

pretensão. Verifico que no presente caso cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação junto ao id. 10393816 e 

seguintes. A empresa junta aos autos os contratos devidamente 

assinados por intermédio de impressão digital pelo requerente, juntamente 

com seus documentos. O requerente deixou de pagar seus débitos, 

ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a empresa 

requerida comprova que houve a contratação das linhas crédito pelo 

autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. A 

autora deixou de impugnar a contestação e os documentos. Dessa forma 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a 

cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-41.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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JAINE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000091-41.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.273,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAINE DA SILVA SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Alega a requerente que é cliente da empresa requerida em serviço 

educacional, afirma que 17/12/2016, o curso oferecido pela reclamada foi 

interrompido na Comarca de Rio Banco/MT. Aduz que após cessar a 

prestação do serviço por culpa da reclamada, esta continuou cobrando 

indevidamente as mensalidades. Assim, requereu a condenação pelos 

danos morais sofridos em razão da expectativa de conclusão do curso e 

pelas cobranças indevidas. A empresa alega inexistência dos danos 

morais e requer a improcedência dos pedidos, afirmando que a reclamante 

deveria continuar o curso nas cidades próximas qual seja Araputanga ou 

Mirassol D´oeste. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Ao analisar os autos tenho que razão 

assiste a parte autora. Verifico que no presente caso cabia a empresa 

requerida que é legitima as cobranças das mensalidades, porém, não o 

fez. A empresa requerida nada apresenta para comprovar a licitude de 

seus atos. Não há nada nos autos que justifique a cobrança após a 

suspensão do fornecimento da prestação de serviço causada pela própria 

ré. Além disso, houve a devida comprovação por parte da autora que 

estava cursando regularmente o curso e viu-se privada da prestação de 

serviço trazendo consequências para sua vida. Assim, resta clara a falha 

na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, que cobra por 

divida, sem que existisse prestando serviço. Configurada a ilegalidade das 

ações da empresa requerida há evidente falha na prestação do serviço, 

ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, 

caput, do CDC. Configurada a hipótese de perda de uma chance, entendeu 

o STJ: "A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à 

responsabilização do agente causador não de um dano emergente, 

tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e 

outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais 

vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito 

praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja 

razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada 

uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao 

perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos 

acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro" (REsp 

1.190.180/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

22/11/2010). A frustração decorrente do cancelamento do curso causa 

considerável abalo psíquico, na medida em que depositadas esperanças 

de, mediante a participação em curso de ensino técnico, da conquista de 

emprego mais bem remunerado, o que reflete nas condições de vida de 

toda a família. Quanto aos danos morais neste caso é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a falha na prestação dos serviços por parte da 

empresa reclamada, que cancelou o curso por ela oferecido. O reclamante 

teve que socorrer ao judiciário para solucionar o seu problema. No que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, opino 

pela condenação aos danos morais no total de R$ 8.000,00 (três mil reais). 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para rescindir o contrato celebrado entre as partes, declarar 

inexistente os débitos dos meses de 08/2016 à 09/2017, bem como 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togada da Comarca de Rio 

Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50766 Nr: 2258-21.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildinéia Constantino de Pinho, Ildanete Aparecida da 

Silva, Rosimaldo Silvano Barreto, Elaine Aparecida Rodrigues Teixeira, Eva 

Fátima Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT, Luzia 

de Carvalho - OAB:13575-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No caso vertente, o Município de Rosário Oeste-MT se insurge quanto ao 

valor dos honorários periciais apresentados pelo perito alegando serem 

excessivos, no valor de R$ 22.400,,00 (vinte e dois mil e quatrocentos 

reais).

Sem razão. Verifico que os honorários foram apresentados ainda no ano 

de 2014, e permanecem inalterados sem qualquer correção monetária 

visto que o senhor perito nomeado os mantém nos valores originais.

De mais a mais, constata-se que para a realização dos trabalhos, a equipe 

terá que se deslocar para este municípios e realizar medições, 

constatações, análises das condições de atendimento, pesquisa de 

campo, documentação fotográfica entre outros quesitos, o que certamente 

demandará alguns dias para a sua realização e deslocamento dos 

profissionais para os locais a serem periciados.

Diante do exposto, mantenho os valores periciais.

Desta forma, intime-se o Requerido para que proceda com o depósito do 

valor que lhe cabe em conta judicial, valor este informado às fls. 86, 

indiquem assistentes técnicos e os respectivos quesitos, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

Em seguida, intime-se a autora para apresentar seus quesitos, no mesmo 

prazo.

Após, intime-se o perito para que designe a data em que a perícia será 

realizada, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, ocasião em que o 

Requerido deverá ser informado.

Designada a data, conclusos os autos para liberação de 30% (cinquenta 

por cento) dos honorários periciais, devendo o restante ser liberado 

somente após a entrega do Laudo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26862 Nr: 1740-65.2010.811.0032

 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: Eliane Aparecida de Oliveira, Marta Lúcia de Oliveira, 

João Alcebíades de Oliveira, Janeth Benedita de Oliveira Dias, Joelson da 

Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste-MT., Osvaldo 

Marques de Oliveira, Carlos Dalmolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Warlen Lemes da Silva - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT, Suzye 

Maria Jose Conceição Martins - OAB:OAB/MT 13.746

 Certifico que intimado (fls. 223 e 225) o Sr. Perito deixou de apresentar 

manifestação até a presente. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestação, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-33.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RAMOS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72293 Nr: 777-18.2015.811.0053

 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: JUCINEIA AUGUSTA ALCANTARA, SEBASTIÃO 

MORAIS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:9709

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória aforada por Sebastião 

Mores da Cruz e Jucineia Augusta Acantara em face de Locar Imóveis 

Ltda, ao argumento de falta de transcrição de domínio de imóvel adquirido 

e já quitado.

Extrai-se da prefacial que o requerente adquiriu da parte requerida, três 

imóveis, mas deixou de transferir o bem à sua propriedade. Agora, a parte 

requerida desativou suas atividades, sendo impossível a transferência do 

bem.

Citada por edital, a parte requerida apresentou contestação por negativa 

geral.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em conta a inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, 

I, do Código der Processo Civil.

A ação procede.

O requerente comprovou, à saciedade, que adquiriu os imóveis de Josué 

Ramão de Amorim, o qual era o anterior adquirente dos bens da parte 

requerida; contudo, não houve a transferência a este nem àquele.

Pelo exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos deduzidos por Sebastião Mores da Cruz e Jucineia Augusta 

Acantara em face de Locar Imóveis Ltda, suprindo a declaração de 

vontade não emitida voluntariamente pela parte requerida, e concedendo a 

adjudicação dos imóveis descritos na exordial em favor da parte 

requerente, sem prejuízo do pagamento dos tributos inerentes à transação 

em questão.

 Sem custas ou honorários advocatícios. Dada a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca de Vera, bem como o efetivo trabalho 

realizado pelo Advogado Dativo, fixo, em favor, a título de honorários 

advocatícios, 02 (duas) URH’s, à luz do art. 80 do CPC. EXPEÇA-SE o 

necessário.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70935 Nr: 1884-34.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DO CARMO LADISLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para 

CONDENAR o requerido, Izaiais do Carmo Ladislau, qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados no piso 

legal.O requerido iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (CP, 

art. 33, § 3º). Com efeito, as circunstâncias previstas no art. 59 do Código 

Penal lhes são favoráveis, razão determinante para fixação do regime 

mais brando. Em vista da quantidade de pena aplicada, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito (CP, art. 44, § 2º), 

cujas condições ficam a cargo da MM. Vara das Execuções Criminais.O 

requerido aguardará o julgamento em liberdade. Encaminhem-se a arma e 

as munições ao Comando do Exército (Lei n.º 10826/03, art. 25).Dou por 

publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se o TRE e 

expeça-se a guia de execução penal.Cumpra-se.Saem os presentes 

intimados.Às providências.”Nada mais havendo a consignar, por mim, 

(Gabriel Feil Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55162 Nr: 632-64.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Sentença na íntegra em pfd anexo.

Dispositivo.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia formulada pelo Ministério Público, para CONDENAR o acusado 

Adão Campos, qualificado nos autos, como incurso na sanção do art. 129, 

§ 1º, inc. I e II do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses 

de reclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37609 Nr: 498-08.2010.811.0053
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE LEITE PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Intimação da advogada dativo Elaine Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 

3621-2005 ou 99651-2981) da audiência sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 15 de maio de 2018, às 09h00min, a qual 

realizar-se-á no plenário da Câmara de Vereadores deste Município.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37609 Nr: 498-08.2010.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE LEITE PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Certifico que conforme manifestação folhas 258, bem como nos termos 

da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada Elaine 

Freire Alves, OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como 

Defensora Dativa da parte requerida CLEONICE LEITE PEREIRA PINTO , 

para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83337 Nr: 1916-34.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho as petições de ref. 06 e 07 como emedas da inicial.

Processe-se em Segredo de Justiça, nos termos do art. 189, II do CPC.

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 CITE-SE o Requerido para, querendo, oferecer resposta em 15 (quinze) 

dias, advertindo-o dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344, do 

CPC.

Após, com ou sem contestação, abram-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78694 Nr: 1755-58.2016.811.0053

 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: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 Intimação da parte autora da despacho a baixo transcrito. Vistos etc. 

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (ref. 25), no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, decorrido o prazo, vistas ao MP.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78694 Nr: 1755-58.2016.811.0053

 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: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUYAN MAGALHAES DE LIMA 

- OAB:14353

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Francine de Moura Ribeiro, OAB/MT 9.274 (Tel: 3023-0176 ou 98142-6995) 

como Defensora Dativa da parte Josué Pereira da Silva, para atuar neste 

feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da 

OAB/MT e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73909 Nr: 1537-64.2015.811.0053

 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: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Pedro Nunes de Oliveira em 

face de Benedito Eraldo da Silva. Julgo extinto o presente processo com 

lastro no art. 487, I, do Código de Processo CivilSem custas. Sem 

honorários advocatícios, pela justiça gratuita.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.: 48371 Nr: 278-73.2011.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva de 

Almeida - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, DANNIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDAO - OAB:11.657

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença aforado, como 

decorrência de crédito inadimplido.

Foi realizado o pagamento do débito, mediante a penhora de ativos 

financeiros.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil 

aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE o necessário ao levantamento dos valores penhorados.

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.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81540 Nr: 1052-93.2017.811.0053
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Gimenes de Freitas - 

OAB:6.776

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando que não há mais núcleo da Defensoria Púbica nesta 

comarca, bem como a ausência de defensor dativo na data de hoje, a 

presente solenidade restou prejudicada.

Desta feita, redesigno esta solenidade para o dia 11 de abril de 2018, às 

13h15min.

Sai a testemunha intimada.

Cumpra-se.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon – Assessora de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75570 Nr: 463-38.2016.811.0053

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84997 Nr: 346-76.2018.811.0053

 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: MARCONDES DE SOUZA ARRUDA, ESMARINA SOUZA 

DE ARRUDA, MARIA DO CARMO SOUZA DE ARRUDA, FATIMA DE SOUZA 

ARRUDA, EUNICE SOUZA DE ARRUDA MAGALHÃES, PEDRO SOUZA DE 

ARRUDA, ANGELO SOUZA DE ARRUDA, NILDA SOUZA DE ARRUDA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO MARÇAL RODRIGUES DE 

ARRUDA, Espólio de ELENA MARIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo dos demais herdeiros MARCONDES DE SOUZA ARRUDA, 

NILDA SOUZA DE ARRUDA PINTO, MARIA DO CARMO SOUZA DE 

ARRUDA, FATIMA DE SOUZA ARRUDA, EUNICE SOUZA DE ARRUDA 

MAGALHÃES, PEDRO SOUZA DE ARRUDA e ANGELO SOUZA DE 

ARRUDA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70611 Nr: 1704-18.2014.811.0053

 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: DANILLO ERICK FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Júnior - OAB:13.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da 

ausência de interesse de agir, pela falta do prévio requerimento 

administrativo.Condeno a parte requerente, em custas processuais e 

honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, 

suspensas ante a gratuidade da justiça.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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 630-55.2016.811.0053

 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: ESMERALDA NELIA REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA, IDOALDO 

RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula 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 do 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.

RECEBO o recurso interposto.

INTIME-SE a parte contrária para oferecimento de contrarrazões.

Após, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio TJMT, com as cautelas 

devidas e as nossas homenagens.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85201 Nr: 444-61.2018.811.0053

 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: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEOCLOVISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, INTIME-SE que o autor para: (i) adequar o valor da causa de 

acordo com o entendimento narrado, bem como para que comprove o 

pagamento das respectivas custas processuais; e, (ii) trazer nos autos o 

comprovante de constituição em mora do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

(CPC, art. 321, parágrafo único).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83500 Nr: 2004-72.2017.811.0053

 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: MAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFCA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:12027/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos e Guarda ajuizada por Mariany Aparecida 

Almeida Barbosa, por si e representando a menor A. de P. C. A., em face 

de Alberto Feizar Cardoso Abdala, devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu trâmite regular, até que sobreveio a informação de 

transação amigável realizada entre as partes, em audiência de conciliação 

(ref. 38), posta à homologação, nos seguintes termos: “(I) a guarda da 

menor Adriely de Paula Cardoso Abdala será exercida na forma 

compartilhada; (II) o requerido irá pagar, a título de alimentos, a quantia 

correspondente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, 

mediante desconto em folha, a ser direcionado para a conta bancária em 

nome da genitora da infante (conta corrente 14.857-1, agência 3943-8, 

Banco do Brasil); (III) os gastos extraordinários serão divididos pelas 

partes à quantia de 50% (cinquenta por cento); e, (IV) as visitas serão 

livres, mediante prévia comunicação.”

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à homologação judicial do acordo entabulado (ref. 45).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios do Advogado Dativo em 05 (cinco) URH’s 

(R$ 4.482,55).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55034 Nr: 188-05.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 188-05.2014.811.0039

CÓDIGO 55034

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda-se com a elaboração do cálculo devidamente 

atualizados das verbas pretéritas objetos desta lide.

 Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-lhe que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 AUTOS Nº 188-05.2014.811.0039

CÓDIGO 55034

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda-se com a elaboração do cálculo devidamente 

atualizados das verbas pretéritas objetos desta lide.

 Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-lhe que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78032 Nr: 1327-84.2017.811.0039

 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: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171

 AUTOS Nº 1327-84.2017.811.0039

CÓDIGO Nº. 78032

Vistos.

 Em análise dos autos, verifica-se a juntada de audiência de tentativa de 

conciliação em evento de ref.20, restada infrutífera, haja vista a ausência 

do requerido.

Dos autos conta, em evento de ref. 30, o atestado de matrícula/frequência 

do requerido na instituição de ensino Fundação Universidade do Estado de 

Mato Grosso-UNEMAT, campus de Cáceres/MT, no curso de Licenciatura 

Plena em Matemática.

Ademais, em que pese os princípios norteadores do contraditório e da 

ampla defesa, aliados ao instituto da conciliação/mediação presentes no 

Código de Processo Civil, DEFIRO conforme requerido pela autora, ao 

passo que, DESIGNO AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO para o dia 14 de maio de 

2018, às 12h30min.

Intime-se as partes cientificando-as de que deverão comparecer 

devidamente acompanhadas por seus advogado(a)(s), sendo que em sua 

falta lhes será designado Defensor(a) Público(a).

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as mesmas que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade 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, a qual será revertida em favor do 

Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré 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).

Notifique-se o(a) conciliador(a) deste juízo da presente designação.

Intime-se as partes da presente decisão.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 203-08.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, LUANA SILVA LIMA - OAB:16050-O, 

REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 1851-23.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:MT 15.506, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDAO DE 

FLS 157, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 1661-60.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MARQUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55034 Nr: 188-05.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53917 Nr: 1688-43.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARDOSO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALVES DA SILVA - 

OAB:23585/0

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DO AUTOR, PARA PROCEDER A 

RETIRADA DA CERTIDÃO DE U R H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14685 Nr: 449-14.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDO, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:MT-3.535

 AUTOS Nº 449-14.2007.811.0039

CÓDIGO 14685

Vistos.

Defiro o pleito retro.

Intime-se a imobiliária CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e 

DETERMINO que faça as devidas alterações nos contratos dos imóveis – 

CONTRATO Nº 28 – TRANSF Nº 5-A e CONTRATO Nº 36 – TRANSF Nº 

004, fazendo constar o nome da genitora da infante como usufrutuária, 

qual seja SIDILENE MOLINA DIAMANTE, e não o nome do genitor.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57088 Nr: 1683-84.2014.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDENILSON DE BARROS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 Autos nº. 683-84.2014.811.0039

Código nº 57088

Vistos em recesso.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

VANDENILSON DE BARROS RODRIGUES.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não 

juntaram documentos novos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

dia 09 (nove) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 14h00min (quatorze 

horas), oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de dezembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 1851-23.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:MT 15.506, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos nº. 1851-23.2013.811.0039.

Código nº. 54080.

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, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58518 Nr: 2239-86.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS PARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1882-72.2015.811.0039

CÓDIGO 58518

Vistos.

 Postergo a análise do pedido de ref. 90, tendo em vista que o perito 

nomeado não apresentou aos autos a prova pericial solicitada, portanto, 

considerando os motivos retro, intime-se o perito nomeado nestes autos 

pessoalmente para que apresente o laudo médico pericial realizado na 

parte autora no prazo improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de 

revogação da nomeação e perda dos honorários periciais; devendo ainda 

ser consignado no mandado que o descumprimento do encargo no prazo 

acima estabelecido acarretará comunicação por meio deste juízo à 

corporação profissional respectiva além de imposição de multa cujo valor 

será fixado em momento posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67607 Nr: 385-86.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REUS, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

INSTRUTORIA DESIGNADA PARA DIA 22/03/2018 ÁS 15h00min NA 

COMARCA DE SAPEZAL-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 2873-14.2016.811.0039

 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: GERALDO RODRIGUES DA SILVA, GILBERTO 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DO CONTIDO DO OFICIO JUNTADOS AOS PRESENTES AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69333 Nr: 978-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA PINHEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 577-82.2017.811.0039

 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: PEDRO PEREIRA PARDINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos 

do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no lote 10, quadra 04, situado no loteamento JARDIM 

SANTA MARIA, neste município, com a área de 500,00 metros quadrados, 

com a matrícula sob nº 10.847, datado em 10 de janeiro de 1992, de 

acordo com a Certidão de Propriedade expedida pelo Cartório do 1º Ofício 

de Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, em favor do requerente. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81547 Nr: 3192-45.2017.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL AVANCI BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na petição 

inicial, sem resolução do mérito.Condeno a requerente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários, 

verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 02 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80844 Nr: 2784-54.2017.811.0039

 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: MARIA DA GLÓRIA CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de ref. 20, bem como a pretensão resistida, 

intime a autora para manifestar esclarecendo se há interesse no 

arquivamento provisório ou na desistência da demanda.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77846 Nr: 1226-47.2017.811.0039

 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: GERALDA ELIZA DA SILVA NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos.Geralda Eliza da Silva Neris, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO em 

desfavor deste Juízo, ao argumento de que, à época do falecimento de 

seu esposo, Jarbas Martins Neris, entrou em estado de choque, o que fez 

com que perdesse o prazo para o registro do óbito (fls. 06/11).Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 12/47.É o necessário.Decido.Como é 

cediço, compete ao Juiz na direção da Diretoria do Foro promover o 

requerimento de registro de óbito tardio. Sobre a questão, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou, por mais de uma vez 

conforme se verifica do julgamento dos Conflitos de Competência n. 

20943/2016 e n. 155435/2013, que assim restaram ementados: aos Juízes 

de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete privativamente 

resolver todas as questões pertinentes aos serviços dos registros 

públicos.A propósito:Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

[...]VII - resolver as dúvidas suscitadas pelos Servidores da Justiça, nas 

matérias referentes às suas atribuições, e tudo quanto disser respeito aos 

serviços dos registros públicos;Art. 52. Aos Juízes de Direito, no exercício 

da Direção do Foro, compete, privativamente:[...]XXXIV – conhecer e 

decidir sobre a matéria prevista no inciso VII do artigo anterior;Isto posto, 

nos termos da fundamentação suso transcrita, DECLARO este Juízo da 

Vara única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT 

absolutamente incompetente pra processar e julgar os presentes autos, o 

que faço com arrimo nas disposições do art. 64, §1º do Código de 

Processo Civil, e determino, por corolário, sua imediata redistribuição à 

Diretoria do Foro desta Comarca.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos - MT, 27 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78405 Nr: 1508-85.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Perlustrando os autos, verifico que o penitente foi sentenciado com pena 

de detenção de 03 (três) meses, pela conduta delituosa insculpida no 

artigo 147, caput, do Código Penal. Nessa vereda, a pena imputada ao 

reeducando prescreve no lustro temporal de 03 (três) anos, de acordo 

com o art. 109, inciso VI, do CP. Contudo, analisando com vagar o incluso 

caderno executivo, tenho que a pretensão punitiva estatal resta fustigada 

pelo decurso do tempo, haja vista que entre a data do recebimento da 

denúncia (28/11/2011) e a sentença condenatória (25/04/2016) remasse 

um lustro temporal superior a 03 (três) anos, sem que subsista um período 

de suspensão da prescrição. Desta feita, considerando que a prescrição 

retroativa tem por base a pena concreta, imperativo o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva, e por corolário, a declaração da 

extinção da punibilidade. Nessa acepção, trago a baila o escólio emanado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: À luz do aventado, 

observando o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, 

todos do Código Penal, DECLARO, com arrimo no art. 61 do CPP, extinta a 

punibilidade do fato sub judice. Transitada em julgado, proceda-se com às 

baixas e anotações de praxe, arquivando-se os autos. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68773 Nr: 796-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha arrolada pela 

acusação Richard Mateus Ferreira de Oliveira.

Aguarde-se a missiva expedida à comarca de Campo Grande-MS, 

consoante ref. 94.

No mais, intime-se a defesa para manifestar acerca do interesse na oitiva 

da testemunha arrolada, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como informar 

endereço atualizado, ou comparecimento independentemente de intimação.

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Dayane 

Cristina do Nascimento, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin

 Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 2796-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR GARCIA CRAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 
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OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2796-05.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 73301.

Vistos.

 Fábio Junior Garcia Craveiro ajuíza Ação de Adjudicação Compulsória em 

desfavor de Espólio de MARIA JOSE DE ASSIS MATTOS, representado 

nos autos do inventário pelo inventariante, NILZE JOSÉ DE MATOS, ambos 

devidamente qualificados.

Aduziu em apertada síntese que os requeridos são proprietários de um 

imóvel urbano, Lote 04 da Quadra 24, situado no Loteamento denominado 

JARDIM ZEFERINO, neste município. Ressaltou nos autos que o referido 

lote já fora vendido há muito tempo para o requerente conforme se verifica 

no recibo e contrato em anexo, no entanto, nunca fora transmitida a 

referida venda.

Requereu a procedência do pedido para o fim de que seja adjudicado o 

bem imóvel apontado na exordial em favor da parte autora.

Determinação de emenda da inicial em referência nº. 4.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Recebo a emenda da inicial.

Considerando as peculiaridades do caso em comento deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação visando resguardar o contraditório e 

a ampla defesa, determino que seja procedida a citação da parte 

requerida, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal.

Após, decorrido o prazo para apresentação de contestação certifique-se 

e voltem-me conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84932 Nr: 140-07.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 140-07.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84932.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos proposta 

por Ana Bela Alves Baumgarten, menor incapaz, neste ato representada 

por sua genitora Adriana Alves de Freitas, em face de Tiago Rodrigo de 

Freitas Baumgarten, ambos devidamente qualificados no feito.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça em sua 

integralidade, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil.

Desta feita, cite-se o executado nos termos da presente ação, para, no 

prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser decretado sua prisão civil.

Após, notifique-se o representante ministerial e voltem os autos 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82266 Nr: 3584-82.2017.811.0039

 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: RPR, LGZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil:1)DECRETO o divórcio das partes interessadas;2)FIXO a guarda 

unilateral em favor da genitora dos infantes, bem como a visitação na 

forma pactuada;3) FIXO os alimentos no percentual 32% do salário mínimo, 

que deverá ser pago mensalmente, bem como, 50% das despesas 

extraordinárias dos menores.4)HOMOLOGO a partilha dos bens na forma 

compactuada.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro no cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77), ressaltando-se 

que a requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, LUCIANA 

GOMES ZARRZENON.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente, 

no sentido de providenciar a necessária averbação na Certidão de 

Casamento.Notifique-se o Ministério Público.Sem condenação em 

honorários de sucumbência.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se.Registre-se 

(art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI). Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80409 Nr: 2532-51.2017.811.0039

 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: GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSL - Tecnologia em Sistema de Legislação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do autor em ref. 36, cite-se o requerido no 

endereço Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1855, Conjunto 141 – Vila 

Olímpia, na cidade de São Paulo/SP, CEP nº 04.548-005, para comparecer 

na audiência de conciliação que designo para o dia 30 de abril de 2018 às 

13h30min.

Consigne que, em caso de não localização do requerido, deverá ser 

juntada informação complementar (mudou-se, ausente, endereço 

insuficiente, entre outros).

Cumpra-se.

Às providencias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82266 Nr: 3584-82.2017.811.0039

 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: RPR, LGZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3584-82.2017.811.0039

Código nº 82266

Vistos.

Intime-se novamente o representante ministerial para que junte novamente 

a manifestação de ref. 08, tendo em vista que em razão de um equívoco 

não foi possível obter o arquivo.

Empós, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72424 Nr: 2384-74.2016.811.0039

 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: GCK, GCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECK-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2397-74.2016.811.0039

CÓDIGO Nº. 72424

Vistos.

 Primeiramente, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 

1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a 

Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário.

Ademais, em análise dos autos, em especial à resposta encartada 

mediante ofício da Autarquia Federal-INSS (fl.99), verifica-se discrepância 

quanto à pessoa titular do benefício em que determinou a juntada de 

informações. Explico.

À fl. 99 dos autos, consta a juntada do ofício nº 242/Serviço de 

Benefício-10.501./2017, contendo a informação de que em buscas no 

sistema daquela autarquia verificou-se que todos os créditos em nome do 

beneficiário já foram pagos, bem como, que não há consignações 

registradas para o benefício em nome do Sr. Gedson Cardoso Kempe.

Ora, observa-se dos autos que o comando com a determinação para a 

juntada de informações beneficiárias, foram dadas em relação a 

créditos/débitos em nome da de cujus, a Sra. ERONDINA CARDOSO 

KEMPE, o qual não ocorreu.

Nesse sentido DETERMINO a reiteração do Ofício de fls.84, devendo ser 

intimado(a) o(a) Gerente Administrativo do INSS para que no prazo de 

30(trinta) dias, junte aos autos informações quanto à existência de 

débitos/créditos em nome da extinta ERONDINA CARDOSO KEMPE, bem 

como demais informações que se entenderem pertinentes ao caso em tela, 

haja vista a existência de procedimento de inventário em aberto em nome 

da “de cujus”.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60963 Nr: 579-23.2015.811.0039

 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: EDIMILSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", 

NILZE JOSÉ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, WAGNER PERUCHI 

DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano situado no Lote 11 da Quadra 24, no Loteamento denominado 

JARDIM POPULAR, neste município, com a área de 480,00 metros 

quadrados; Medindo: frente: 12,00 metros para a Rua Pernambuco; Fundo: 

12,00 metros para o lote 12; Lado Direito: 40,00 metros para o lote 13; 

Lado Esquerdo 40,00 metros para o lote 09, e o Lote 13 da Quadra 24 

situado no Loteamento denominado JARDIM POPULAR, neste município 

com área de 480,00 metros quadrados; Medindo: frente: 12,00 metros 

para a Rua Pernambuco; Fundo: 12,00 metros para o lote 14; Lado direito: 

40,00 metros para o lote 15; Lado esquerdo: 40,00 metros para o lote 11; 

ambos havidos conforme a Matricula 8.667, do Livro nº 02, datado em 07 

de novembro de 1990, de acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 

1º Oficio de Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol 

D’Oeste – MT, em favor da requerente.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 02 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 1782-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE . DETERMINO o valor mensal da pensão por morte no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive o 13º (décimo terceiro) salário..Para a 

data de início do benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual 

seja, 17/11/2015, nos termos do art. 74, inciso II, da Lei nº 8.213/91, tendo 

em vista que o benefício foi pleiteado após do prazo de noventa dias da 

data do óbito. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas DESDE A 

DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, serão devidos correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial 

- TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a 

partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 03 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76017 Nr: 438-33.2017.811.0039

 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: C. BERTOLIN CONTROLE DE PRAGAS ME, CLAUDEMAR 

PERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Autos nº. 438-33.2017.811.0039.

Código nº. 76017.

Vistos.

Considerando a juntada da contestação em referência nº 37, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intima-se.
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Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57539 Nr: 1876-02.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SEVERINO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE R.P.V. AS FLS. RETRO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3568-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARQUES, VALDOMIRO 

MARQUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72205 Nr: 2257-39.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA PATRÍCIA FIGUEIRA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60689 Nr: 484-90.2015.811.0039

 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: VANIL GARCIA DE CARVALHO

 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: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 2289-15.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55882 Nr: 880-04.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MENINO SOLDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 AUTOS Nº 880-04.2014.811.0039

CÓDIGO 55882

Vistos.

Defiro conforme o requerido pelo Ministério Público às fl. 95.

 Designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para a data mais próxima disponível 

na pauta, qual seja 25 de abril de 2018, às 14h 00 min, devendo o 

reeducando TIAGO MENINO SOLDEIRA ser intimado para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar ao 

reeducando se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Caso não possua advogado constituído, fica desde já nomeada 

a Defensoria Pública da Comarca para defender seus interesses, 

intimando-a da nomeação, bem como da audiência designada.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69158 Nr: 908-98.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO PIVETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1318-59.2016.811.0039

CÓDIGO 69158

Vistos.

 Intime-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente para que 

apresente o laudo médico pericial realizado na parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias sob pena de revogação da nomeação, 

perca dos honorários periciais devendo ainda ser consignado no mandado 

que o descumprimento do encargo no prazo acima estabelecido 

acarretará comunicação por meio deste juízo à corporação profissional 

respectiva além de imposição de multa cujo valor será fixado em momento 

posterior fulcro no art. 468, II, §1º, CPC.

Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

médico pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17572 Nr: 753-76.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR STORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Autos nº. 2008/341.

Código nº. 17572.

Vistos.

Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco 

do Brasil S/A, em face de Valdemar Storti, ambos qualificados, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito, visto 

que o débito discutido no feito já foi devidamente liquidado (fl. 154).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

em folha nº. 154, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75040 Nr: 3644-89.2016.811.0039

 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: RADIO VERA LTDA - ME, ROBERTO BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - 

FACULDADE DE QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3644-89.2016.811.0039

Código nº. 75040

Vistos.

Tendo em vista que a referida sentença transitou em julgado em ref. 29 e a 

informação de que a parte requerida não cumpriu voluntariamente o 

determinado em sentença, e por até a presente data não ter comprovado 

aos autos, bem como, considerando o requerimento formulado pela parte 

autora em ref. 31 no sentido de dar início à fase de execução, determino a 

intimação do requerido para efetuar o pagamento atualizado do montante 

ao qual foi condenado, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preleciona 

o art. 523 do Código de Processo Civil, ou opor Embargos à Execução.

Advirto, por oportuno, que o não pagamento no prazo estabelecido pelo 

diploma processual, acarretará a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

conforme art. 523, §1º, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de fevereiro de 2018

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 1596-94.2015.811.0039

 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: EDSON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 AUTOS N° 1596-94.2015.811.0039

CÓDIGO 64110

Diante da justificativa apresentada pelo autor e, tendo em vista o laudo 

pericial é meritório para o deslinde do feito, defiro conforme requerido.

Expeça-se Carta Precatória a Comarca de Campo Grande/MS, para que 

seja nomeado um médico perito e designada uma data para a realização 

da perícia médica judicial seja o juízo deprecante informado da referida 

data, bem como esta patrona a fim de tomar conhecimento da data.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 2378-04.2015.811.0039

 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: AGACI CORREIA ARAÚJO, MARIA JOSÉLIA VILLERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, NILZE JOSÉ 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 

requerido pelo autor em ref. 97.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12291 Nr: 43-27.2006.811.0039

 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: CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA, C. D. 

ANDRADE JUNQUEIRA TRANSPORTES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794/MT

 Código 12291.

Nos termos da certidão de fl. 224, intime-se o Banco Bradesco S/A para 

que efetue o pagamento do valor remanescente das custas processuais, 

em 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento proceda a Secretaria da Vara 

Única de acordo com o provimento 80/2014.

Havendo o pagamento, arquive-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de julho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-12.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000048-12.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUELI DE 

FATIMA FRANCA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 9.099/95, em 

que, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos legais para 

a propositura perante o Juizado Especial Cível. RECEBO a petição inicial 

com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO 

que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo a requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Concedo os benefícios da justiça gratuita. Na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes (artigo 911 da CNGC). 

Cite-se o requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95), bem como o intime para participar da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Por fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-35.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CRISTINA GOMES ROMANZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010252-35.2014.8.11.0039 REQUERENTE: MARIZA 

CRISTINA GOMES ROMANZINI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Considerando que houve bloqueio no numerário pretendido, conforme se 

denota em Id 6741650 e, Expeça-se Alvará de Levantamento à parte 

Exequente, conforme requerido. Atente-se aos dados bancários indicados 

pela advogada da parte em Id. 9419836. Pelo exposto, julgo extinto o 

cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Após, ao arquivo. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-61.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MILLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMEGA COMPRESSORES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000241-61.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 6.700,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE APARECIDO MILLA Parte Ré: REQUERIDO: 

OMEGA COMPRESSORES LTDA - ME Vistos. Conforme certidão em Id. 

12108636, determino a intimação da parte autora para que se manifeste, 

nos termos do artigo 18, inciso III da Lei nº. 9.099/99, com prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 

de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-33.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE SOUZA REMEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000023-33.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 9.621,96; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAURO DE SOUZA 

REMEDIS Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 

SA Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso inominado 

interposto, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. Observo que o 

recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado. Assim sendo, 

remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Às Providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-87.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:
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TADEU ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS-MT. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010050-87.2016.8.11.0039 REQUERENTE: TADEU 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE 

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT. Vistos. Considerando a resposta 

de ofício em Id. 10667120, expeça-se Alvará de Levantamento à parte 

autora, conforme decidido em decisão prolatada em ID. 9183870. 

Atente-se aos dados bancários indicados pela parte em Id. 12097291. Pelo 

exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de 

março de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-64.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANA LUZIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010209-64.2015.8.11.0039; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, BANCÁRIOS, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DORIANA 

LUZIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Considerando que houve bloqueio no numerário pretendido, 

conforme se denota em Id 8306846 e, Expeça-se Alvará de Levantamento 

à parte Exequente, conforme requerido. Atente-se aos dados bancários 

indicados pela advogada da parte em Id. 10737069. Pelo exposto, julgo 

extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. 

Após, ao arquivo. S JOSÉ Q MARCOS, 5 de abril de 2018. LILIAN 

BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-73.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRE DA COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

M A DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010351-73.2012.8.11.0039; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO CIVIL, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, PERDAS E 

DANOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ANDRE DA COSTA FERNANDES, M A DA COSTA - 

ME Parte Ré: REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. Considerando que houve 

bloqueio no numerário pretendido, conforme se denota em Id 5238860 e, 

Expeça-se Alvará de Levantamento à parte Exequente, conforme 

requerido. Atente-se aos dados bancários indicados pela advogada da 

parte em Id. 10749524. Pelo exposto, julgo extinto o cumprimento de 

sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Após, ao arquivo. S JOSÉ Q 

MARCOS, 5 de abril de 2018. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-24.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT0014552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000140-24.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 10.043,80; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando a apresentação de 

contestação pelo requerido em ID. 11649882, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-62.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA CABULLAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000131-62.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

CABULLAO Parte Ré: REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Vistos. 

Observo que o requerido não compareceu em audiência de conciliação 

designada, embora devidamente ciente do pleito. Nesta toada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE). Assim, DETERMINO que seja proferida 

julgamento de plano. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-38.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000152-38.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 33.465,20; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SILVIO APARECIDO GABRIEL Parte Ré: REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS 

S.A. Vistos. Observo que a audiência de conciliação designada restou 

infrutífera, ademais, o requerido apresentou contestação nos autos, 

entretanto, apenas juntou alguns documentos. Nesta toada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE). Assim, DETERMINO que seja proferida 

julgamento de plano. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50434 Nr: 263-15.2012.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 123-20.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO TUBARÃO LTDA - ME, MILTON 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-72.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000044-72.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se de ação sob o rito da 

Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita. DETERMINO que o 

feito tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do 

art. 1.048, inciso I, do CPC e Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2013. 

Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das 

razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve 

ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à 

concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, 

§1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a 

parte Requerente. Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados, considerando que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do 

direito, posto os descontos indevidos em conta do benefício 

previdenciário. Entrementes, nesta fase de cognição sumária, do alegado 

descompasso entre a inexistência do debito originário, circunstância que 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO 

PROVIDO. A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 

seus pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum 

in mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de 

existirem fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como de que todos os débitos inscritos no cadastro de 

inadimplentes do autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de 

dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo 

à imagem do autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.

(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, não havendo 

prejuízo irreversível à parte ré. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos valores 

descontados a título de empréstimo em conta da parte Requerente, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

requerido, notificando-os ainda que tenham o prazo de 15 (quinze) dias 

para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 
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DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se o 

requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95). Por 

fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos processuais 

nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência 

do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-05.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000042-05.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita. DETERMINO que o 

feito tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do 

art. 1.048, inciso I, do CPC e Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2013. 

Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das 

razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve 

ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à 

concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, 

§1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a 

parte Requerente. Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados, considerando que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do 

direito, posto os descontos indevidos em conta do benefício 

previdenciário. Entrementes, nesta fase de cognição sumária, do alegado 

descompasso entre a inexistência do debito originário, circunstância que 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO 

PROVIDO. A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 

seus pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum 

in mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de 

existirem fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como de que todos os débitos inscritos no cadastro de 

inadimplentes do autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de 

dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo 

à imagem do autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.

(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, não havendo 

prejuízo irreversível à parte ré. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos valores 

descontados a título de empréstimo em conta da parte Requerente, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

requerido, notificando-os ainda que tenham o prazo de 15 (quinze) dias 

para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se o 

requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95). Por 

fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos processuais 

nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência 

do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-42.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000046-42.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TELEFONIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei 

n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 
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Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa de seu 

Representante Legal, que Restabeleça os serviços contratados pelo 

autor, até ulterior deliberação em contrário. Ademais, registro que a tutela 

de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, não há 

prejuízo irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação de 

consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes (artigo 911 da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação 

(artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, 

artigo 917 e ss., a realização de citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço (art. 909 da CNGC). Caso não haja 

acordo, o requerido tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no estado em que 

se encontra o processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato 

Grosso.) O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se que 

a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 

13 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000045-57.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TELEFONIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: TATIELY DURANTE DE MIRANDA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa de seu 

Representante Legal, que SUSPENDA todas as cobranças efetuadas em 

nome da autora, até ulterior deliberação em contrário. Ademais, registro 

que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, 

não há prejuízo irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes (artigo 911 da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação 

(artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, 

artigo 917 e ss., a realização de citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço (art. 909 da CNGC). Caso não haja 

acordo, o requerido tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no estado em que 

se encontra o processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato 

Grosso.) O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se que 

a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 

13 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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Processo Número: 1000043-87.2018.8.11.0039
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MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000043-87.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DAS DORES GOMES OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 9.099/95, em que, 

aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a 

propositura perante o Juizado Especial Cível. RECEBO a petição inicial com 
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seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 9.099/95). DETERMINO 

Prioridade no trâmite processual, por se tratar de pessoa idosa, nos 

termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, e Estatuto do Idoso – Lei nº 

10.741/2013. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa de seu 

Representante Legal, que SUSPENDA todas as cobranças efetuadas em 

nome da autora, até ulterior deliberação em contrário. Ademais, registro 

que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, 

não há prejuízo irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes (artigo 911 da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação 

(artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, 

artigo 917 e ss., a realização de citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço (art. 909 da CNGC). Caso não haja 

acordo, o requerido tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no estado em que 

se encontra o processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato 

Grosso.) O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) Por fim, tem-se que 

a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação e os prazos processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não 

da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 

13 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000040-35.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DORALICE MARQUES CALDEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Ademais, registro que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, não há prejuízo 

irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na intimação 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes (artigo 911 

da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da 

Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Por fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-50.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BRUNO DOS SANTOS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000039-50.2018.8.11.0039; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARLON BRUNO DOS SANTOS CHAGAS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Ademais, registro que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, não há prejuízo 

irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na intimação 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes (artigo 911 

da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da 

Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Por fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000183-58.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDIR OLIVEIRA DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Ademais, registro que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, não há prejuízo 

irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na intimação 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes (artigo 911 

da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da 

Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 
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Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Por fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-73.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000182-73.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIANE MARIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação sob o rito da Lei n. 

9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se preenchidos os 

requisitos legais para a propositura perante o Juizado Especial Cível. 

RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo 

(artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 

e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça gratuita. Ademais, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Ademais, registro que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer tempo, em suma, não há prejuízo 

irreversível à parte ré. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na intimação 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes (artigo 911 

da CNGC). Cite-se o requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da 

Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não 

se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Por fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-74.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000169-74.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDIVALDO JOSE DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão 

da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais 

encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do 

direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade 

em resultar em danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e demais congêneres), referente à inclusão procedida pela 

requerida, até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste 

Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo 

de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do 

efetivo cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 
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9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-96.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000174-96.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEBER SANTOS PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão 

da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais 

encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do 

direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade 

em resultar em danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e demais congêneres), referente à inclusão procedida pela 

requerida, até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste 

Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo 

de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do 

efetivo cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-81.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MAX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000175-81.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOEL MAX PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados aos autos, bem 

como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte 

Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão deste instituto, os quais encontram-se 

previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em 

tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em 

danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

demais congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o 

término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao 

SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da justiça 

gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-36.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000178-36.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 568 de 603



Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão 

da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais 

encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do 

direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade 

em resultar em danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e demais congêneres), referente à inclusão procedida pela 

requerida, até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste 

Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo 

de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do 

efetivo cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-21.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARANGON DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000179-21.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MARANGON DOS SANTOS DE JESUS 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos 

documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, 

entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por 

estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste 

instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; 

este, face à possibilidade em resultar em danos maiores. Isto posto, 

DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente dos bancos de 

dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e demais 

congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o término 

da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao SPC e 

SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Cite-se e 

notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, em audiência a ser designada pela secretaria, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes compareçam pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo ao requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Intimem-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-06.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JESUS SAMAGAIO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000180-06.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEBER JESUS SAMAGAIO LUCAS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão 

da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais 

encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do 

direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade 

em resultar em danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e demais congêneres), referente à inclusão procedida pela 

requerida, até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste 

Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo 

de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do 

efetivo cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 
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da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-88.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMARA MARQUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000181-88.2017.8.11.0039; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IDIMARA MARQUES GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos documentos juntados 

aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão 

da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais 

encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do 

direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade 

em resultar em danos maiores. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e demais congêneres), referente à inclusão procedida pela 

requerida, até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste 

Juízo. Oficie-se ao SPC e SERASA, notificando-os ainda que terão o prazo 

de 15 (quinze) dias para encaminhar a este Juízo resposta acerca do 

efetivo cumprimento da presente decisão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser designada 

pela secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá 

lhe acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras 

as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Por fim, DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-74.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DELFINO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Número do Processo: 1000018-74.2018.8.11.0039, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM, 

DIREITO DE IMAGEM, BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: GILMAR 

SOUSA DA SILVA REQUERIDO: RAFAEL DELFINO SOUZA Vistos. Em 

apreciação ao pleito retro, DEFIRO liminarmente a medida requerida na 

petição inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem em mãos do representante da parte autora. 

Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Noutro giro, restando frutífera a apreensão, deverá a parte 

autora retirar o bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte 

requerida deverá entregar a documentação do bem apreendido, devendo 

ser constato no mandado. Por fim, caso não se concretize a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos - MT, 23 de março de 2018. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010096-76.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 8010096-76.2016.8.11.0039, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[OBRIGAÇÕES, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, 

ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, TÍTULOS DE CRÉDITO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É 

a síntese do necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa 

movida em face da Fazenda Pública Estadual, objetivando a parte 

exequente o recebimento de honorários advocatícios dativos, embasada 

por Certidão. Citada a Fazenda Pública para opor embargos a mesma se 

manifestou quanto a necessidade de apresentação da Certidão em sua via 

original. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente 

na inicial, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais e fixo o valor 

devido pelo executado na importância de R$ 1.760,10 (Um mil, setecentos 

e sessenta reais e dez centavos). Publicada no sistema PJe. Intimem-se 

as partes. Transitada em julgado, deverá a parte exequente depositar em 

juízo as Certidões Originais, e caso já tenha sido, certifique a Secretaria o 

necessário. Após, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de Processo Civil, 

para realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta 
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do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal, constando como pagador, o Estado de Mato Grosso. 

Após a expedição da RPV, arquive-se. Cumpra-se. Submeta-se a 

presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-64.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 1000105-64.2017.8.11.0039, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: MATHEUS 

TOSTES CARDOSO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 

38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de 

execução por quantia certa movida em face da Fazenda Pública Estadual, 

objetivando a parte exequente o recebimento de honorários advocatícios 

dativos, embasada por Certidão. Citada a Fazenda Pública para opor 

embargos a mesma se manifestou quanto a necessidade de apresentação 

da Certidão em sua via original. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pela parte exequente na inicial, para que surtam os seus efeitos jurídicos e 

legais e fixo o valor devido pelo executado na importância de R$ 1.760,10 

(Um mil, setecentos e sessenta reais e dez centavos). Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, deverá a parte 

exequente depositar em juízo as Certidões Originais, e caso já tenha sido, 

certifique a Secretaria o necessário. Após, expeça-se ofício requisitório 

ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do 

Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal, constando como pagador, o 

Estado de Mato Grosso. Após a expedição da RPV, arquive-se. 

Cumpra-se. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de 

Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000117-78.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 1000117-78.2017.8.11.0039, : Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]. EXEQUENTE: MATHEUS 

TOSTES CARDOSO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 

38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de 

execução por quantia certa movida em face da Fazenda Pública Estadual, 

objetivando a parte exequente o recebimento de honorários advocatícios 

dativo, embasada por Certidão. Citada a Fazenda Pública para opor 

embargos a mesma quedou-se inerte, conforme certidão constante dos 

autos. Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na 

inicial, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais e fixo o valor 

devido pelo executado na importância de R$ 4.400,25 (Quatro mi, 

quatrocentos reais e vinte e cinco centavos). Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se as partes. Transitada em julgado, deverá a parte exequente 

depositar em juízo as Certidões Originais, e caso já tenha sido, certifique a 

Secretaria o necessário. Após, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal, constando como pagador, o Estado de Mato 

Grosso. Após a expedição da RPV, arquive-se. Cumpra-se. Submeta-se a 

presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-11.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON BEJO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI OAB - PR42271 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 8010014-11.2017.8.11.0039, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: JOSE ROBSON BEJO XAVIER REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo reclamante, 

aduzindo não ter havido pronunciamento quanto ao pedido de gratuidade 

da justiça. É a síntese do necessário. Decido. Em análise aos autos, dou 

provimento aos embargos de declaração tão somente para sanar a 

omissão, para que passe a constar da parte dispositiva da sentença o 

seguinte parágrafo: “Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita feito 

pelo reclamante.” Mantenho inalterados os demais termos da sentença. 

Sentença Publicada no Pje. Intimem-se as partes. Submeta-se a presente 

ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação, para efeito 

do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza 

Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pela juiza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. Lílian Bartolazzi 

Laurindo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-61.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARNEIRO SICUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (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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LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 8010000-61.2016.8.11.0039, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESPONSABILIDADE CIVIL, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. REQUERENTE: ROBSON 

CARNEIRO SICUTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração interpostos pela parte executada, aduzindo 

haver omissão na sentença proferida. É a síntese do necessário. Decido. 

A teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Porém, no caso não verifico qualquer 

omissão/contradição/obscuridade ou erro material a ser sanada no 

decisum objurgado, visto que a questão ventilada nos embargos foi 

satisfatoriamente resolvida na sentença ora vergastada, que restou 

devidamente fundamentada especialmente acerca da ausência de provas 

do desconto em seus créditos, e ausência de provas acerca da 

interrupção dos serviços, que seriam necessários à analise do pedido que 

se resumiu no de indenização por danos morais. Ademais, na defesa a 

reclamada aduz que houve a contratação a pedido do cliente, de modo 

que tal fato não caracteriza por si só dano moral indenizável e não 

havendo outros pedidos a ação foi julgada improcedente. Assim, os fatos 

e o direito postos a julgamento foram examinados e decididos, tendo, a 

decisão, esgotado a análise e a fundamentação de sua conclusão, nada 

deixando irresoluto. Assim, sendo é consabido que os aclaratórios não se 

prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão, especialmente se a lide foi fundamentadamente 

julgada, como ocorreu in casu. Consoante jurisprudência pacífica, 

inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, a via estreita dos embargos de 

declaração não se presta à mera rediscussão da causa, ou a pedido de 

reconsideração. Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não sendo 

verificada qualquer, omissão, contradição ou obscuridade, visto que a 

questão ventilada nos embargos foi satisfatoriamente resolvida na 

sentença, de modo que a impertinência do recurso é manifesta, Pelo 

exposto, CONHEÇO e deixo de acolher os embargos de declaração 

interpostos pela parte reclamada, e mantenho intacta a sentença 

proferida. Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. Submeta-se a 

presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pela juíza leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-94.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Numero do Processo: 1000006-94.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS NETO REQUERIDO: ATACADAO 

S.A. Visto etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Compulsando os autos verifico que o Reclamante não compareceu à 

audiência de conciliação designada para 12/07/17, às 14:00hs (ID. 

9207024), mesmo tendo sido devidamente intimada por seu advogado para 

tanto. Consigno que a presença da parte na audiência é obrigatória e 

imprescindível, podendo ter apresentado suas justificativas até a abertura 

da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Nesse 

sentido, prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. (negritei) Para mais, o artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, estabelece que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. (destaquei) Deste modo, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. À proposito: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” (destaquei) Ante o exposto, com fundamento 

no enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, 

JULGO EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada do Reclamante à audiência. Em observância ao 

Enunciado 28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de janeiro abril de 2018. 

Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-04.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR ALVES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 8010159-04.2016.8.11.0039, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO]. REQUERENTE: DIOMAR ALVES MAGALHAES REQUERIDO: 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do necessário. Decido. 

Infere-se dos autos que a parte reclamada/executada quitou a totalidade 

do débito referente a condenação mediante depósito judicial dos valores, 

assim o feito deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Posto isso, com fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, 

DECLARO EXTINTA a presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIME-SE a parte reclamante/exequente 

para informar os dados bancários. Após, Expeça-se alvará para 

levantamento, expedindo-se o necessários inclusive para que os valores 

sejam vinculados a estes autos. Com a confirmação do levantamento dos 

valores pela parte exequente/reclamante, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Submeta-se a presente ao Meritíssimo 

juiz de direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 
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ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010181-33.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Número do 

Processo: 8010181-33.2014.8.11.0039, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: 

MATHEUS TOSTES CARDOSO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. É a síntese do necessário. Decido. Infere-se dos autos que 

houve penhora on-line dos valores referentes à condenação, bem assim, 

que decorreu o prazo para interposição de eventual recurso pela parte 

executada mesmo devidamente intimada conforme certidão constante do 

Id n.12091529, deste modo o feito deve ser extinto pelo cumprimento 

integral da obrigação, conforme pedido de levantamento dos valores 

penhorados e vinculados a estes autos, feito pelo exequente. Posto isso, 

com fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Caso os valores não estejam vinculados a 

estes autos, expeça-se o necessário para a referida vinculação com a 

urgência que requer o caso. Após expeça-se alvará nos termos 

requeridos pelo exequente. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Sentença publicada no Pje. Expeça-se o necessário, intimem-se as partes. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely 

Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pela juíza leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. Lílian 

Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 12/2018-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de ABRIL/2018 como abaixo relacionado

* A Portaria n° 12/2018-DF completa,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97589 Nr: 504-90.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCAS ZIELINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ROCHA ZIELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95208 Nr: 2672-02.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI STEMPKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 2628-80.2016.811.0078

 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: VILMAR PAULO MACHADO DEREVIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134/SP, GUSTAVO VISEU - OAB:117.417

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos para apresentar Impugnação à Contestação, se 

assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76143 Nr: 806-27.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRÃOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, DIEGO 

HENRIQUE URODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE JESUS O. DOS 

SANTOS - OAB:7690 PA, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

JOSEANE DO SOCORRO DE S. AMADOR - OAB:11.001 PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Para INTIMAR as partes Executadas através de seus procuradores, para 

efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109172 Nr: 1496-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MAGNO SENA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109171 Nr: 1495-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, VALDIR NIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109170 Nr: 1494-47.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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 
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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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109169 Nr: 1493-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ADÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109168 Nr: 1492-77.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCELINO DA SILVA ALMEIDA, NAIR 

GINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 
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feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109167 Nr: 1491-92.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA CRUZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109166 Nr: 1490-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109165 Nr: 1489-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 
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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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109164 Nr: 1488-40.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE PAIVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109163 Nr: 1487-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEMOS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 
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incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109162 Nr: 1486-70.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 1481-48.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ LEITE BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 1480-63.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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 
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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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109155 Nr: 1479-78.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VALDOMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109152 Nr: 1478-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELI DE ASSIS INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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.
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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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109151 Nr: 1477-11.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109149 Nr: 1475-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 1474-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAÉLIN CRISTINA POHL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 
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JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109147 Nr: 1473-71.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PLINIO DACHARI ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109125 Nr: 1452-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÃO EUGENIO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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 
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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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109123 Nr: 1451-13.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO CIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109122 Nr: 1450-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109121 Nr: 1449-43.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109118 Nr: 1446-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISTORINO FRANCISCO SCRTAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109117 Nr: 1445-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY APARECIDO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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 
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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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109116 Nr: 1444-21.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109115 Nr: 1443-36.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.
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Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109114 Nr: 1442-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RICARDO LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109113 Nr: 1441-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109112 Nr: 1440-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN GERVAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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 
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6.830/80 (LEF); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109111 Nr: 1439-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO STUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109110 Nr: 1438-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LEONEL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).
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Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109108 Nr: 1436-44.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESCILINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109107 Nr: 1435-59.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIVAN AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109106 Nr: 1434-74.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ITAMAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):
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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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109105 Nr: 1433-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROCHA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109103 Nr: 1431-22.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE PADUAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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 
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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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109101 Nr: 1429-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO VIEIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109099 Nr: 1427-82.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE A. SILVA, FRANCISCO B. DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 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); e

V - 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).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103268 Nr: 3274-56.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: STÉFANO PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO NICOLAU DE 

CASTRO - OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação à contestação 

no prazo legal, bem como requerer o que entender de direito.

Após, certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 1241-79.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHO TENÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ GARCIA - OAB:8687, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730, 

SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para proceder a 

retirada da Certidão Judicial de Existência de Dívida, em balcão desta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33511 Nr: 849-71.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT 7039-B

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

ao balcão desta Secretaria, para proceder a retirada da Certidão de Teor 

da Decisão expedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Vistos, etc.

Considerando que o prazo da suspensão nos feitos em apenso (cód.: 

3861 e 6893), já se esgotou e, as partes não lograram êxito na 

composição amigável, tal como informado pelas partes, DECIDO:

I – Ante a concordância das partes com a nova proposta de honorários 

apresentada pela empresa nomeada como perita do juízo (fls. 384/385), 

visando o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 95 do 

CPC/15, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

PROCEDAM com o depósito do valor dos honorários periciais na 

proporção que lhes compete, eis que, por ter sido requerida por ambas as 

partes os gastos da perícia devem ser rateados;

II – Com o comprovante de depósito do montante correspondente, 

intime-se a empresa nomeada para que dê início aos trabalhos, 

atentando-se aos quesitos e assistentes técnicos declinados pelas 

partes;

 III - Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da instauração para 

apresentação de laudo pericial.

IV - Após a juntada da conclusão técnica nos autos, intimem-se as partes 

para no prazo sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a 

aludida prova.

 V - Por derradeiro, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução, na forma pleiteada por ambas as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6893 Nr: 1921-50.2005.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, João Roberto 

Pulzatto, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi, Ednilson 

Antonio Melozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, João 

Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B

 Vistos, etc.

Permaneçam os presentes autos aguardando a realização da perícia 

determinada no processo código 22298.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2247 Nr: 90-64.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Esteves Torres, Sílvio Cesar 

Soares Torres, Dário Lourenço de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para proceder a retirada da Carta Precatória a ser distribuída 

na Comarca de Maringa-PR, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Impulsino o presente feito, para intimação do réu, na pessoa de seu 

advogado de defesa, acerda das audiências designadas nas cartas 

precatória: CP 40815 - Porto dos Gaúchos para o dia 10/04/2018 ás 

14h40min, e CP 512992 - Cuiabá para o dia 17/04/2018 ás 14h45min, 

conforme ofício de fls. 340/2018 de fls. 357-verso e documentos de fls. 

368/369.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30936 Nr: 477-25.2018.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - OAB:4415

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls .57 e Carta 

precatória de fls.58 , via malote digital para as devidas providências. 

Código de rastreabilidade:81120183275299 -- 81120183275296.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9353 Nr: 221-97.2009.811.0094

 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: Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

 I - Ante o retorno dos autos do E. TJMT, INTIMEM-SE os autores para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, procedam com o regular andamento do feito, 

mormente requerendo o que de direito para citação dos confinantes e 

demais providências descritas em decisão de fls. 107, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 II - Uma vez decorrido o aludido prazo, nada sendo manifestado, 

certifique-se e intimem-se os autores pessoalmente para se manifestarem 

quanto ao prosseguimento profícuo do feito, mormente requerendo o que 

de direito para fins de prosseguimento da demanda, isto no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de 

EXTINÇÃO do PROCESSO.

III – Caso contrário, aportando manifestação, tornem os autos conclusos 

para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11227 Nr: 849-52.2010.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Gomes Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes 

Peixoto da Silva, Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Divino 

Valentin Rocha, Maria Gomes Moreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Luiz Sérgio Rossi - OAB:MT/10.089-A, Paula 

Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 Vistos, etc.

Permaneçam os autos aguardando o retorno da missiva expedida à 

Comarca de Juara/MT, com a finalidade de oitiva da testemunha Nilza 

Rocha e Carmo Dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9992 Nr: 821-21.2009.811.0094

 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: Divino Valentin Rocha, Livia Marcos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Tomaz da Silva, Maria Gomes 

Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 Vistos, etc.

Permaneçam os autos aguardando o retorno da missiva expedida à 

Comarca de Juara/MT, com a finalidade de oitiva da testemunha Nilza 

Rocha e Carmo Dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22658 Nr: 630-97.2014.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lauri Matias Pech

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 23.

 Às providências.

 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

 Vistos, etc.

Permaneçam os autos no Cartório deste Juízo, aguardando a realização 

da perícia já designada, sendo que, somente após a conclusão dos 

trabalhos, será deliberado o pleito de levantamento dos valores inerentes 

aos honorários periciais depositados em juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11857 Nr: 596-30.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Lincon de Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 79, visando evitar futuras alegações de 

nulidades, que viriam tumultuar o andamento processual.

Intime-se, pessoalmente, o acusado, que advoga em causa própria, para 

que, no prazo legal, apresente os memoriais finais, sob pena de 

preclusão.

Neste sentido tem entendido o STJ:

CRIMINAL. HC. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. ADVOGADO QUE 

EXERCE DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO 

DAS RAZÕES NA SUPERIOR INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR 

PROCEDIDA PELA CORTE ESTADUAL. TRANSCURSO DO PRAZO IN 

ALBIS. INTIMAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE 

FORMALISMO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o réu, advogado, 

exerceu o direito de se autodefender, acompanhando todos os atos do 

processo contra ele instaurado pela prática do crime de apropriação 
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indébita. II. Prolatada a sentença condenatória, o réu foi devidamente 

intimado, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, e, 

na condição de causídico, interpôs recurso de apelação, pugnando pela 

apresentação das razões perante o Tribunal a quo. III. Transcorrendo, in 

albis, o prazo para a apresentação das razões recursais, após a regular 

intimação do advogado nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, não há a 

necessidade, in casu, de intimar o réu para que constitua novo patrono, 

tendo em vista sua desídia no exercício da autodefesa. IV. Se o réu, como 

advogado, assume o ônus de se autodefender, não se exige a sua dupla 

intimação, ora como advogado, ora como réu, tampouco a nomeação de 

defensor dativo. V. Ordem denegada. (STJ - HC: 33763 SP 

2004/0019517-3, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 

28/09/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 03.11.2004 p. 

212). Negritei.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, retornem-se os autos novamente conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11556 Nr: 300-08.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Diogo Nunes Watanabe, Douglas 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilo Tenorio Braga - 

OAB:MT/14.070, Elisangela Marcari - OAB:MT/10.297-B

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 263, destarte proceda à busca de 

endereços do acusado Douglas Pereira via BACENJUD e INFOJUD.

 Com o aporte da resposta, proceda a intimação do acusado.

 No que tange ao acusado Anderson Diogo, considerando o teor da 

certidão de fl. 255, expeça-se novamente carta precatória à Comarca de 

Sinop-MT para sua intimação, fazendo constar na missiva tanto o 

endereço da precatória de fls. 251, bem como o endereço fornecido pelo 

MP à fl. 257.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Vistos, etc.

Em atenção ao pedido de fls. 1.464/1.465, e fls. 1.468/1.470, considerando 

que o executado sagrou-se parcialmente vencedor na impugnação outrora 

intentada, a qual veio a transitar em julgado, sendo elaborado novo cálculo 

judicial para fins de embasar a presente execução, e visando estancar 

eventual arguição de nulidade, DECIDO:

I – EXPEÇA-SE nova intimação aos executados, na pessoa de seus 

patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, de acordo com o cálculo 

judicial de fls. 1.460, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

CPC/15;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação dos 

executados, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente declinando planilha de débito 

atualizada;

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 910-68.2014.811.0094

 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: Edmundo da Costa Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangali, Sônia Maria Sangalli, 

Agropecuária Encantado Ltda., Instituto Social Educativo e Beneficiente 

Novo Signo, Hanne Barb Herling Hinderberger Cardoso de Almeida, 

Roberto Franz, Liorando Caetano Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:MT/9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 367/368 e, verificando que a decisão 

de fls. 218 não foi lançada no sistema, nem mesmo publicada, tal como 

certificado às fls. 369, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a 

INTIMAÇÃO do requerente para que, na esteira da decisão de fls. 218, 

promova a readequação do valor dado à causa, devendo utilizar como 

referencial do valor do hectare a Tabela atualizada de preços de terras do 

INCRA para Tabaporã/MT, isto no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, 

para que, em igual prazo, promova o recolhimento das custas processuais 

sobre o valor retificado ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

II – Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6210 Nr: 1227-81.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei da Cruz Sandeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 91), o acusado, por intermédio de Defensor Dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 172/174), arrolando as testemunhas 

descritas à fl. 174.

 O MP pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 15:30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela 

defesa para comparecerem à audiência ora designada.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas que 

porventura residam em Comarca diversa.

Requisitem-se os policias caso, tenham sido arrolados como testemunhas, 

para comparecerem à audiência instrutória.

 Intimem-se o acusado.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 30391 Nr: 216-60.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante do alegado, que caracteriza ao menos indícios de 

“probabilidade do direito” e o “perigo de dano”, CONCEDO PARCIALMENTE 

A TUTELA ANTECIPADA pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, para 

determinar a sustação do protesto protocolo nº 9726, valor de R$ 519,12 

(quinhentos e dezenove reais e doze centavos) e do protesto protocolo n. 

9849, protocolados no Cartório, 2º Ofício Extrajudicial – 

Tabaporã-MT.Intime-se o Cartório onde ocorreu o protesto, encaminhando 

cópia da presente decisão, para as providências cabíveis acerca da 

sustação dos efeitos do protesto em relação à autora.Oficie-se ao 

Cartório de 2º ofício desta comarca para que no, prazo de 10 (dez) dias, 

traga aos autos cópia dos títulos protestados pela requerida em desfavor 

da requerente. Intime-se a empresa requerida, para que se abstenha de 

incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito referente 

aos débitos dos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 já 

quitados, conforme comprovantes carreados nestes autos, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve 

auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara Única nos moldes do 

art. 334, § 1º do CPC, DETERMINO que a Secretaria designe data para 

audiência, de acordo com a pauta da Conciliação, conforme preconiza os 

artigos 334 do CPC.Cite-se e intime-se o requerido, por mandado, no 

endereço declinado na exordial, com as advertências legais (art. 335 

CPC), para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a 

presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. 

Intime-se a autora, para que compareça à audiência, acompanhada de 

seu(s) advogado(s).(...)

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26183 Nr: 787-33.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Osorio da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Selinger, EDSON LUIZ SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:MT 13.124/B, Eugênia Aparecidas de Aguiar - OAB:OAB/MT 

17.589, MARIO RAUL CASTILHO - OAB:13125-B/MT, Saulo da Silva 

Colmati - OAB:OAB/MT5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Considerando que a Douta Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, encontra-se cumulando jurisdição 

com a 5ª vara da Comarca de Lucas do Rio Verde e diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, impulsiono os autos 

para CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, devendo o feito 

aguardar concluso para assinalar nova data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61355 Nr: 31-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elitania dos Santos Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transulina Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Souza Santos - 

OAB:5925/SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson de Castro Junior - 

OAB:18435/PR

 Considerando que a Douta Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, encontra-se cumulando jurisdição 

com a 5ª vara da Comarca de Lucas do Rio Verde e diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, impulsiono os autos 

para CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, bem como promovo a 

intimação da parte autora para manifestação no prazo de 30 dias quanto 

ao endereço da testemunha sob pena de devolução a origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 1192 Nr: 465-57.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GENIR SCHUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:OAB/MT 15882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, quanto a penhora on-line e renajud negativas, para no 

prazo de 15 dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60228 Nr: 2491-71.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN PAZINATO NERATKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao 

comprovante de pagamento juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62607 Nr: 789-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ARRUDA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pilocelli, Celito Barazetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

24horas, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado de intimação de audiência em 10.04.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62122 Nr: 512-40.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DAS GRAÇAS VAZ GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FRANCISCO 

SARMENTO - OAB:PR/0048131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Douta Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, encontra-se cumulando jurisdição 

com a 5ª vara da Comarca de Lucas do Rio Verde e diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, impulsiono os autos 

para CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, devendo o feito 
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aguardar concluso para assinalar nova data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61682 Nr: 243-98.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Douta Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, encontra-se cumulando jurisdição 

com a 5ª vara da Comarca de Lucas do Rio Verde e diante da 

necessidade de readequação da pauta de audiências, impulsiono os autos 

para CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, devendo o feito 

aguardar concluso para assinalar nova data.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61147 Nr: 513-31.2017.811.0085

 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): DABERSON JHONATTAN JUPPEN PAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca da contestação juntado aos autos 

á(s) fls. 60-90, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62014 Nr: 1022-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHIONY LUCIO ALVES MARCELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, designada nos presentes 

autos para o dia 29/05/2018 com início às 15:10 horas, informo ainda que 

o não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o 

dia 29/05/2018 com início às 13:30 horas, informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61022 Nr: 442-29.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca da contestação juntada aos autos 

á(s) fls.40-101, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53197 Nr: 363-55.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO KUCZYNSKI CHROSTOWAKI, FILOMENA 

STOBIENIA CHROSTOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGADIR FERNANDES, ARLINDO FRANCISCO 

DE SOUSA, NELO AUGUSTO JACINTO, GENÉSIO ANTONIO DOS SANTOS, 

HÉLIO EUGENIO HAUSCHILD, GABRIEL CIRIO HAUSCHILD, VALTER 

VICENTE LEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESLAU STOBIENIA 

CHROSTOWSKI - OAB:MT- 3.317B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para manifestar-se acerca da contestação juntada aos autos 

á(s) fls. 145-164, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT-3099, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995/ MT, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo o(s) 

advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar a procuração outorgada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como a INTIMAÇÃO da Audiência marcada 

para dia 16/05/2018, às 16h50m, tudo de conformidade com o despacho 

adiante transcrito:

Despacho: "...Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses 

ensejadoras do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, 

CPP, DESIGNO solenidade para 16/05/2018 às 16h50min, DETERMINANDO 

a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Com o fito de evitar que os 

autos venham conclusos na data da solenidade sem o cumprimento 

integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

CERTIFIQUE antes da conclusão. INTIME-SE a douta defesa para que 

apresente a procuração outorgada, no prazo de 05 (cinco) dias. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE."

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29990 Nr: 1089-92.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Regina Balieiro, Vilmar da Silva Cesarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B/MT

 Vistos, etc.

Faço meus os fundamentos do parecer ministerial de fls. 128/138 e, com 

fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, 

todos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do réu VALMIR DA 

SILVA CESARINHO.

P.R.I. Intime-se o acusado por edital, eis que decretada sua revelia.

A ação penal deverá prosseguir tão somente com relação à ré LEILA 

REGINA BALIEIRO.

Intime-se pessoalmente o advogado de defesa para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 113-12.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Poiqui Charupa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 Vistos, etc.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as 

devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600.

Caso já apresentadas as razões, sem nova conclusão, e em 

conformidade com os atos processuais, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 1611-75.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. Graciele Cristina Romero Munhoz, OAB/MT nº 20.748, para a defesa 

do réu MAYKE CHARUPÁ ARROIO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58421 Nr: 470-55.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Santos de Arruda, Jean Carlos de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

1- Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para a defesa 

do réu JULIANO SANTOS DE ARRUDA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá apresentar A DEFESA PRÉVIA, no prazo legal.

2- CITE-SE POR EDITAL O RÉU JEAN CARLOS DE ARRUDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53068 Nr: 1195-49.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para a defesa 

do réu ADRIEL PHILIPE SOUZA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá apresentar AS ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53377 Nr: 160-20.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. Rafael Nevack Ribeiro, OAB/MT nº 15.196, para a defesa do réu 

EDENILSON PINHEIRO DA SILVA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso 

apresentando AS ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo legal, ou aponte o 

desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 289-59.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Greison Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

Vista ao advogado dativo para apresentar as razões do recurso de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 595 de 603



apelação interposto pelo réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51240 Nr: 1071-03.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Martins Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 427v. Expeça-se certidão de honorários.

Cumpra-se fls. 427 e após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61367 Nr: 690-19.2017.811.0077

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gonzada da Silva, Felipe da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

1- Altere-se o registro, classe processual e autuação para INCIDENTE DE 

INSANIDADE (natureza criminal).

Corrija-se o nome da ré para EVA GONZAGA DA SILVA.

2- Ante a suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nomeio o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT 

15.333, como advogado dativo da ré EVA GONZAGA DA SILVA.

3- Intimem-se o Ministério Público, o advogado dativo e o curador especial 

da data e hora marcadas para o exame na POLITEC (18/12/2018, às 

13h30min, na Gerência de Psiquiatria Forense do IML de Cuiabá - fls. 17), 

para que a ré compareça ao exame munida dos documentos necessários.

4- Aguarde-se a realização do exame.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28622 Nr: 1303-20.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Cezar Cassiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

1- Expeça-se carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra/MT 

para oitiva da vítima Tatiane Vila Nova (fls. 276).

2- Certifique-se o decurso de prazo da defesa quanto à decisão de fls. 

274.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51063 Nr: 893-54.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josete Ribeiro da Cruz, Alcimare Villas Boas 

do Nascimento, Clendson José Leite de Brito, Fagner Fernandes da Costa, 

Eder Demarchi de Oliveira Nascimento, Andreia Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Carlos Eduardo Feguri - OAB:11.186/MT, Fábio 

Moreira Pereira - OAB:9405/MT, José Marcilio Donegá - 

OAB:03079/A, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358, Ramão 

Wilson Junior - OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as defesas dos acusados, por meio de publicação no DJE, 

para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Caso o acusado estivesse sendo representado pela Defensoria Pública, 

intime-se pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir 

advogado de sua escolha, em razão da suspensão das atividades do 

núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca.

Caso o acusado não constitua advogado neste prazo, desde já nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT 15.333, como advogado 

dativo, o qual deverá ser intimado para apresentar as alegações finais, 

restituindo-se o prazo em relação ao réu em questão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61643 Nr: 829-68.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

Declaro a remição de 52 (cinquenta e dois) dias de pena, em razão do 

trabalho no período de maio/2017 a novembro/2017 (planilha de fls. 47).

Nesta data elaborei novos cálculos de pena (anexo).

Vista ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 1205-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlei Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029

 Ante o exposto, defiro o pedido da defesa e CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao acusado Erlei Santos Silva, mediante a imposição das 

seguintes condições:1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 

319, VIII); 2) Não mudar de residência sem comunicar o endereço ao Juízo 

(art. 319, IV, CPP); e3) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, 

etc..) (art. 319, II, CPP). Expeça-se alvará de soltura em favor do réu ERLEI 

SANTOS SILVA, se por outro motivo não deva permanecer preso, e desde 

já advirto que o réu deverá permanecer preso por força do mandado de 

prisão expedido na Execução de Pena nº 1378-11.2016.811.0046 – 

Código 87556 – 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.A Secretaria do 

Juízo e a Cadeia Pública desta Comarca deverão se certificar de que o 

juízo de origem tem ciência do cumprimento do mandado de prisão, 

porquanto até a presente data não há notícia de carta precatória para sua 

regularização.Considerando que o réu não está mais preso neste 

processo, oficie-se à SEJUDH para que providencie o recambiamento do 

preso para a Comarca de Comodoro/MT.2- 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).As alegações da 

defesa se confundem com o mérito e demandam dilação probatória, não 

sendo possível a rejeição da denúncia.Posto isto, ratifico o recebimento da 

denúncia, os termos do art. 399 do Código de Processo Penal.Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2018, às 

15h00min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e 

Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58673 Nr: 553-71.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Macedo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

A sentença criminal condenatória (Código 56513) foi objeto de recurso de 

apelação que foi desprovido e transitou em julgado.
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Assim, cumpram-se as determinações da sentença na ação penal, 

expedindo-se guia de execução definitiva e demais ofícios e 

comunicações, arquivando-se os autos em seguida.

Transporte-se a prisão no sistema Apolo e a guia definitiva para os autos 

da Execução Provisória Código 58673, que deverá ser também convertida 

em definitiva.

O recuperando tem progressão de regime prevista para 22/02/2021.

Oficie-se à Cadeia Pública, nos autos do PEP, para que informe se há 

remição pelo trabalho.

Intimem-se MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56513 Nr: 591-20.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 DESPACHO CONJUNTO

Vistos, etc.

A sentença criminal condenatória (Código 56513) foi objeto de recurso de 

apelação que foi desprovido e transitou em julgado.

Assim, cumpram-se as determinações da sentença na ação penal, 

expedindo-se guia de execução definitiva e demais ofícios e 

comunicações, arquivando-se os autos em seguida.

Transporte-se a prisão no sistema Apolo e a guia definitiva para os autos 

da Execução Provisória Código 58673, que deverá ser também convertida 

em definitiva.

O recuperando tem progressão de regime prevista para 22/02/2021.

Oficie-se à Cadeia Pública, nos autos do PEP, para que informe se há 

remição pelo trabalho.

Intimem-se MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1168-66.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuliano Manuel Lopes de Araújo, Kaio Cesar 

Martins Borges, José Júnior Honório, Denilson Slander Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 (...)Assim, não estando mais presentes os requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal, e por haver um notório excesso de prazo na 

prisão (embora seja esta uma prisão “ficta”, conforme acima delineado), 

REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS ACUSADOS JOSÉ JÚNIOR 

HONÓRIO, GIULIANO MANOEL LOPES ARAÚJO, KAIO CÉSAR MARTINS 

BORGES e DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA, como medida de 

justiça e como forma de regularizar sua situação processual.Expeçam-se 

alvarás de soltura em favor dos acusados JOSÉ JÚNIOR HONÓRIO, 

GIULIANO MANOEL LOPES ARAÚJO e DENILSON SLANDER GOMES DA 

SILVA, os quais, por já estarem em liberdade, não precisarão ser levados 

a cumprimento efetivo, sendo considerados cumpridos tão logo assinados 

pelo magistrado.Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado KAIO 

CÉSAR MARTINS BORGES, devendo ser colocado em liberdade se por 

outro motivo não estiver preso; sendo que o alvará deverá ser 

encaminhado via carta precatória para cumprimento na Comarca de 

Dourados/MS, acompanhado de cópia desta decisão, para melhor 

entendimento.Cumpridos os alvarás de solturas, regularize-se a situação 

da prisão dos réus no sistema Apolo e na capa dos autos.2- Oficie-se à 

Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT solicitando a 

informação da data em que cada um dos réus deu saída daquela unidade, 

bem como o motivo e o destino, caso tenham sido apenas transferidos.3- 

Dando prosseguimento à instrução processual, verifico que já foi expedido 

ofício cobrando o cumprimento da carta precatória expedida para a 

Comarca de Nobres/MT (fls. 576).Aguarde-se a devolução da missiva 

cumprida.4- Considerando a suspensão das atividades do núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. André Henrique Barbosa 

da Silveira como advogado dativo para continuar na defesa de todos os 

acusados.Cadastre-se o advogado no sistema Apolo.5- Com a juntada da 

carta precatória cumprida, declaro encerrada a instrução e determino vista 

ao Ministério Público e ao advogado dativo para alegações finais.6- 

Intimem-se Ministério Público e defesa do teor desta decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57595 Nr: 61-79.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benivaldo Silva Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O

 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.

Analisando os autos, verifico que TODAS AS TESTEMUNHAS E TAMBÉM 

O RÉU RESIDEM FORA DA COMARCA, razão pela qual deixo de designar 

audiência de instrução e julgamento.

Expeçam-se cartas precatórias para oitivas das testemunhas e 

interrogatório do réu.

Com a juntada das cartas precatórias cumpridas, dê-se vista às partes 

para alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63726 Nr: 210-07.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldrin Hudre Novais, Urano Importadora e 

Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolyne Kaory Shoji - 

OAB:69.094/PR, Scheila Camargo Coelho Tosin - OAB:32.552/PR, 

Sonny Brasil de Campos Guimarães - OAB:6.472/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar avaliação conforme Carta Precatória nº 77-6225.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: GLEBA RENASCER/BAIA FUNDA, ZONA RURAL, 

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Valeria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

Oficiala de Justiça Avaliadora

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 239-57.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transaad Transportes Ltda-ME , John Carlos Saad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Sanches Valerio, G10 Transportes 

LTDA, YARA Brasil Fertilizantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allan Marcel Paisani - 

OAB:45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

RESUMO DA DILIGÊNCIA
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FINALIDADE: Efetuar citação conforme Carta Precatória nº 77-6204.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: GLEBA RICARDO FRANCO, ZONA RURAL, Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Valeria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

Oficiala de Justiça Avaliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63911 Nr: 285-46.2018.811.0077

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 [...]Pelo exposto, pedindo vênia ao ilustre Magistrado substituto legal, 

CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCOS PINHEIRO DOS REIS, 

mediante a imposição das seguintes condições e MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (Lei 11.340/06):A)Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da 

soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e 

trabalho);C)Comparecimento em todos os atos processuais para os quais 

for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;D) 

Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) dias 

sem avisar o juízo, sendo vedado ingressar no território do país Bolívia, 

uma vez que sua permanência no distrito da culpa é essencial à instrução 

criminal;E)Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que 

no exercício de sua profissão;F)Recolhimento domiciliar no período 

noturno a partir das 22 horas até as 06 horas da manhã, e durante o dia 

todo nos domingos, feriados e dias de folga.G)Proibição de aproximação 

do acusado em relação a vítima, seus familiares e testemunhas (que não 

sejam seus parentes diretos e/ou conviventes), mantendo uma distância 

mínima de 500 metros;H)Não deve o representado entrar em contato com a 

vítima, seus familiares e testemunhas (que não sejam seus parentes 

diretos e/ou conviventes), por qualquer meio de comunicação;I)O 

representado não deve frequentar a residência da vítima e de seus 

familiares (que não sejam seus parentes diretos e/ou 

conviventes);Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA de MARCOS PINHEIRO 

REIS, devendo o mesmo ser posto em liberdade, se por outro motivo não 

deva permanece preso.Na ocasião do cumprimento do alvará, o acusado 

deverá ser advertido que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP), além de constituir crime (art. 24-A da Lei 11.340/06).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29229 Nr: 324-24.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHFBD, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento em primeira instância da ação penal de cód. 

28564, no dia 19.02.2018, dê-se vistas ao requerente para que se 

manifeste no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28826 Nr: 1505-94.2009.811.0077

 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: Beroniça Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o falecimento da parte autora, conforme informado às fls. 

96, não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução 

do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 20730 Nr: 201-36.2004.811.0077

 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: ROBERLINDA COELHO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora Federal do INSS 

- OAB:3.833/MT

 Vistos, etc.

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGANDO 

os cálculos de fls. 134/135.

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52185 Nr: 369-23.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Aparecida Borges Fereira

 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 a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGANDO 

os cálculos de fls. 67vº/68.

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55479 Nr: 189-36.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Grinalda de Souza Cherqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGANDO 

os cálculos de fls. 63.

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.
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Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30411 Nr: 1511-67.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Celso Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGANDO 

os cálculos de fls. 122.

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 178-07.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao requerente para, requerendo, apresentar pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo sem movimentação, ao arquivo com baixa, abservadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 1370-14.2011.811.0077

 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: Sirley Pereira Gomes

 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.

Intime-se o requerente, por DJE, para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 48 horas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61757 Nr: 876-42.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eduardo Urbano Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nomeio como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, 

endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Cuiabá-MT, 

telefone n.º (65) 3624-9211 e 3027-6460, para responder aos quesitos, 

devendo ser intimado desta nomeação.

Intime-se o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao 

Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da efetivação do exame médico.

Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 28 da mesma resolução, entendo que este valor deve ser 

majorado, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização, 

tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da Capital até 

esta Comarca para a realização da perícia médica.

 Sendo assim, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo o 

pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, bem como 

ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao pagamento junto 

à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, 

do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 113-12.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Poiqui Charupa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 Às partes Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57437 Nr: 967-06.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rafael Pachuri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Determino a oitiva da testemunha policial civil Vauvenargues de Oliveira 

como testemunha do juízo, pois estava de plantão no dia dos fatos.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Nilza Leonora de 

Oliveira, Juvenil Henrique da Silva e Lucas Vinicyus Rodrigues Martins.

Declaro encerrada a instrução. Às partes para Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29111 Nr: 197-86.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Vistos, etc.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as 

devidas razões ao recurso interposto – CPP, art. 600.

Caso já apresentadas as razões, sem nova conclusão, e em 

conformidade com os atos processuais, dê-se vista ao apelado, para que, 

em igual prazo, apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, 

conforme determinado na sentença (fls. 250v), cadastrando-o no BNMP e 

encaminhando-o às polícias para cumprimento.
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EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE HONORÁRIOS em favor do advogado Dr. André 

Henrique Barbosa da Silveira, conforme determinado na sentença (fls. 

251).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56622 Nr: 626-77.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Barcelo Assis Tomas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa, Dr. Alinor Sena Rodrigues, por meio de 

publicação no DJE, para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61710 Nr: 854-81.2017.811.0077

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Assi Tozzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4.717/MT

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 1466-19.2017.811.0077

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Stumpf Jacob Gonçaves 

- OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil.Autorizo o 

desentranhamento de documentos, se for o caso.Custas pela parte 

autora, se houver.Traslade-se cópia desta decisão para os autos da Ação 

Penal nº 317-51.2018.811.0077 – Código 63998, que é desdobramento 

das medidas cautelares supramencionadas.P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 4680 Nr: 435-52.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Albuquerque Cavalcanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26077 Nr: 116-11.2008.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA-Intituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Tinerel e CIA Ltda - ME, Valdomiro 

Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes 

Rosa-Procurador Federal - OAB:MT 2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento à execução, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60684 Nr: 354-15.2017.811.0077

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Donizete Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para informar o endereço do réu para citação, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58500 Nr: 493-98.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Henrique Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 25, pois o processo foi extinto em razão da 

desistência.

Ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 197-13.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julindo Fernandes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Créditos Rural de Mato Grosso 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Em que pese, de fato, seja incumbência da parte a remessa da carta 

precatória, consoante art. 389 e 390 da CNGC-CGJ-MT, verifico que na 

espécie a carta precatória já foi remetida ao juízo deprecado, conforme 

decisão de fls. 143.

Dessa forma, em homenagem ao princípio da ampla defesa, revogo a 

decisão de fls. 136 e fixo o prazo de 05 cinco dias para que a parte ré 

comprove que recolheu as custas da carta precatória no juízo deprecado, 

sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59709 Nr: 50062-68.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 
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OAB:11.500 MT, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a 

presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR em 

desfavor de ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES, qualificado nos 

autos, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

indenizações e às obrigações de fazer/não fazer decorrentes de suposto 

desmatamento ocorrido entre 1998 e 2015 no interior do imóvel Fazenda 

São João VI, de propriedade do réu, situada dentro do Parque Estadual 

Serra Ricardo Franco, nesta Comarca.

Deferida a liminar, o réu apresentou contestação e pedido de 

reconsideração, sustentando que não há ação antrópica ou 

desmatamento no imóvel desde 1996, juntando documentos.

A pedido do Ministério Público, foi realizado novo Parecer Técnico pela 

SEMA (fls. 203/206), informando que houve redução na área aberta após 

a criação do Parque, tratando-se de área em regeneração.

Diante disso, o Ministério Público se manifestou às fls. 281/282 pedindo a 

extinção da presente Ação Civil Pública e arquivamento dos autos.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que a juntada de novos laudos técnicos oficiais elaborados 

pela SEMA demonstra que não ocorreu o alegado desmatamento relatado 

na inicial, pelo contrário, trata-se de área em regeneração, pois a área 

aberta antes da criação do Parque Estadual era de 198,43ha (imagem em 

26/06/1997) e a área aberta atual é de 56,94ha (em 17/10/2006), impõe-se 

a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, e julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, revogando em definitivo a liminar deferida.

Sem custas e honorários advocatícios.

Determino o cancelamento de qualquer restrição/bloqueio decorrente 

deste processo. Expeça-se o necessário.

P.R.I. e, transitada em julgado, ao arquivo, com baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31796 Nr: 1096-50.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECS, AVCS, RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para que se manifeste quanto ao mandado de 

citação infrutífero.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55641 Nr: 268-15.2015.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kunigunde Fechner, Benedito Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Fátima Cristo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:OAB-MA 

7289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos.

Ao exequente para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53907 Nr: 602-83.2014.811.0077

 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: Adenilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Tinerel, Ivone de Lima Tinerel, 

Francisco Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Costa - 

OAB:7733-b/MT

 Vistos.

Defiro o requerido às fls. 66/69

Intime-se o autor para que se manifestem em 48 horas, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62839 Nr: 1387-40.2017.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Guimarâes Perego - 

OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Desentranhe-se a petição de embargos de declaração de fls. 212/218, 

que deverá ser juntada aos autos da Execução Fiscal Código 61563 em 

apenso, dando-se vista à parte executada pelo prazo de cinco dias.

2- Intimem-se as partes para dizerem se têm outras provas a produzir nos 

Embargos à Execução, justificando-as e especificando-as, declinando o 

fato controvertido que pretendem comprovar, sob pena de indeferimento e 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52882 Nr: 1013-63.2013.811.0077

 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: Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Donizete de Azeredo Serafim, Rodrigo 

Borges Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, JOÃO PERON - OAB:3060

 Vistos, etc.

 Comprovado o depósito, intime-se o perito para designar data, hora e local 

para início da perícia, devendo as partes e advogadas ser intimadas.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data designada.

 Após a juntada do laudo pericial, expeça-se alvará para levantamento dos 

honorários pelo perito e intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51273 Nr: 1104-90.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 27/12/2018, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.606/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório, devendo a Secretaria agendar alarme 

no Apolo para desarquivamento na data oportuna.

Vencido o prazo, vista à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 930-18.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatel-Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda 

Rocha-Procuradora Federal - OAB:MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para providenciar a citação do executado, no 

prazo de cinco dias, fornecendo endereço atualizado, sob pena de 

extinção.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118523 Nr: 2241-56.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER CANDIDO RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESATR SOBRE A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO 

DIA 03/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119725 Nr: 2763-83.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO AVELINO DASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 579-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MELANIA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para, no prazo legal, juntar aos 

autos a guia de recolhimento das diligências e o comprovante, haja vista 

que protocolou apenas a petição de ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113084 Nr: 1745-61.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE HUBER COMUNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON FERNANDO TURATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1745-61.2016.811.0102

Código n. 113084

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARLENE HUBER 

COMUNELLO em desfavor de JOILSON FERNANDO TURATTO, objetivando 

o pagamento no montante de R$1.618,50 (um mil seiscentos e dezoito 

reais e cinquenta centavos).

Entre um ato e outro a requerente peticionou nos autos (ref. 39), 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento da presente 

ação.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35992 Nr: 71-05.2003.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS TIRSON EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO L. PEREIRA - 

OAB:3418-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARIA MARTINS DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/PR 14847, SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 INTIMAR O ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA AUTENTICAÇÃO 

DA CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO, BEM COMO 

COMPROVAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 82-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:OAB/SP 187.329, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, INFORMAR DADOS BANCÁRIOS (NÚMERO DA CONTA 

CORRENTE, NÚMERO DA AGÊNCIA E NÚMERO E NOME DO BANCO) E 

NOME E CPF/CNPJ DO TITULAR DA CONTA, PARA POSTERIOR 

LIBERAÇÃO DE VALORES.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 
 
EDITAL N.º 4/2018/DF 
 
O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Juara/MT, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital nº. 1/2018-
DF.(DJE: 10185, de 24/1/2018), que tornou público a abertura do Processo Seletivo para 
Recrutamento de Estagiários de Nível Superior; 
CONSIDERANDO a realização da prova aplicada no dia 25 de março de 2018, do 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de estagiários de Nível Superior na 
Comarca de Juara-MT. 
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICO o Resultado Final da prova realizada no dia 25 de março de 
2018, em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, de 16.05.2012, disponibilizado 
no Diário de Justiça Eletrônico – MT, nº 8.813 de 17.5.2012. 

 
 

Insc. Nome Pontuação Classificação 

13 GÉSSICA DE ALMEIDA RUPOLO 7,75 1º 

07 ANDRESSA DE LIMA 7,00 2º 

12 ADRIELE LUZIA DA SILVA 6,50 3º 

06 LUHÃ STEVAN DE SOUZA 6,50 4º 

05 BRUNO APARECIDO OLIVEIRA COSTA 6,25 5º 

16 FELIPE LEWANDOWSKI MACEDO MENDONÇA 6,25 6º 

08 ADAIR ZAROCHINSKI 6,00 7º 

01 ROBERTA SILVA REZENDE 5,75 8º 

09 NATÁLIA RIPAR DOS SANTOS 5,25 9º 

 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. 
    
    
Juara-MT, 5 de abril de 2018. 
 
Fabrício Sávio da Veiga Carlot 
Juiz de Direito e 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 que a servidora Marlene Staut Romera, matrícula 12.118, encontra-se de 
licença médica, 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de ABRIL/2018 como abaixo relacionado: 
 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
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, 06 de abril de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

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 Antônio dos 

Santos 

13/04/18 (19h) 
a 
16/04/18 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
 (4ª Vara Cível Tangará da Serra) 

Élcio Alves 
 

Francisco José 
Medeiros 
Menezes 

20/04/18 (19h) 
a 
23/04/18 (12h) 
 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da Serra)  

Remilson Fabio de 
Moraes 

Ítalo Rodrigues 
da Cunha Neto 

27/04/18 (19h) 
a 
02/05/18 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
(1ª Vara Criminal Tangará da 
Serra)  

Ana Aparecida 
Cebalho 

Antônio dos 
Santos 
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